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არჩევითი საგნები
თავი LIX
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”ამერიკისმცოდნეობა”
(არჩ. ამერ. X/XI/XII)

1.

ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი
ამერიკისმცოდნეობა განათლების დისციპლინათაშორისი და მრავალდისციპლინური სფეროა.
დისციპლინათაშორისობის პრინციპი ყოველთვის ფუძემდებლური იყო ამერიკის შესწავლის სფეროში
და აქტუალობას აქამდე ინარჩუნებს. ფართო გაგებით, ის ამერიკის მთელი კონტინენტის, ვიწრო
გაგებით კი, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების შესწავლას გულისხმობს. შესაბამისად, მასში,
ძირითადად, შემდეგი დისციპლინების ელემენტებია გაერთიანებული - ისტორია, გეოგრაფია,
სახელმწიფო, ეკონომიკა, კულტურა, სამოქალაქო აღზრდა. მათი საფუძვლები მოსწავლეს საბაზო
დონეზე უკვე შესწავლილი აქვს.
საქართველოში აშშ–ის მიმართ საგანგებო ინტერესისა და თანამედროვე მსოფლიოში ამ
ზესახელმწიფოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ამერიკისმცოდნეობის
სასკოლო სასწავლო პროგრამაში ეს დარგი მოიცავს აშშ–ის მრავალმხრივ შესწავლას. ეს ამოცანა მით
უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ახალგაზრდობას, რომელიც ამერიკის პოპულარობიდან
გამომდინარე ყოველივე ამერიკულს ჰბაძავს, ხშირად ზედაპირული და არასწორი წარმოდგენა აქვს
ამერიკის წარმატების მიზეზებისა და მისი ფასეულობების შესახებ. სამწუხაროდ არც თუ ბევრმა იცის
რომ ამერიკული საზოგადოების მთავარი მახასიათებლებია შრომის უმაღლესი კულტურა და
დისციპლინა, ღვთისმოშიშობა და ოჯახისადმი ერთგულება, ყოველდღიური ბრძოლა საკუთარი
უფლებისთვის და
კანონისადმი უდიდესი პატივისცემა. მჭიდრო ქართულ-ამერიკული
ურთიერთობებიდან გამომდინარე აუცილებელია შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის
საფუძვლიანი ცოდნაც. ის ხელს უწყობს ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებლობის გრძნობის
მქონე მოქალაქის აღზრდას და აწვდის მას ინფორმაციას მისთვის ახალი სამყაროს შესახებ;
განაპირობებს მის დაინტერესებას სხვა კულტურების მიმართ; მნიშვნელოვნად აფართოვებს
მოზარდის თვალთახედვას; ხელს უწყობს ტოლერანტულად განწყობილი პატრიოტი და ჰუმანური
მოქალაქის ჩამოყალიბებას.

ბ) ამერიკისმცოდნეობის სწავლების მიზნები
ამერიკისმცოდნეობის სწავლების მიზანია, მოსწავლეს:
 შესძინოს აშშ–ის განვითარების თავისებურებების საფუძვლების ცოდნა;
 დაეხმაროს ყველა სფეროში აშშ–ის მიღწევებისა და პრობლემების ცოდნის გზით საკუთარი
ქვეყნის განვითარების გზისა და პერსპექტივების გაცნობიერებაში;
 დაეხმაროს უცხო სამყაროს აღქმასა და მსოფლიოში არამარტო აშშ–ის, არამედ საქართველოს
ადგილის განსაზღვრაში;
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გაუღრმავოს ცალკეულ დისციპლინებში (ისტორია, გეოგრაფია, ლიტერატურა, ხელოვნება და
სხვ.) საბაზისო დონეზე მიღებული ცოდნა;
დააინტერესოს სხვა, მისთვის უცხო, კულტურებით, რაც საკუთარი კულტურის უკეთ გაგებასა
და დაფასებაში დაეხმარება;
ხელი შეუწყოს მოსწავლის თვალთახედვის გაფართოებას;
მულტიკულტურული ამერიკული საზოგადოების ღირებულებების გაცნობით ხელი შეუწყოს
მოსწავლის ჰუმანურ, ტოლერანტულ მოქალაქედ ჩამოყალიბებას.

ამერიკისმცოდნეობის სწავლების მიზანია, მოსწავლეს განუვითარდეს შემდეგი უნარები:
 ფაქტებისა და მოვლენების ისტორიული ინტერპრეტაცია
 პოზიციის შემუშავება, კრიტიკა და დაცვა
 პრობლემის გააზრება და სხვადასხვა საკითხს შორის კავშირების დადგენა
 ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
 შემოქმედებითი უნარი
 ინტეგრირებული მსოფლმხედველობა
 კომუნიკაცია
 კვლევა
 პრობლემის გადაჭრა
 მოდელირება
 სწავლის უნარი
 თანამშრომლობა
ამერიკისმცოდნეობის სწავლების მიზანია, ხელი შეუწყოს მოსწავლეში ისეთი მაღალზნეობრივი
ღირებულებების განვითარებას, როგორებიცაა:
 ადამიანის ღირსებისა და უფლებების პატივისცემა
 თანაგრძნობა და მზრუნველობა
 სამშობლოს სიყვარული
 კეთილსინდისიერება და შრომისმოყვარეობა
 თანასწორობა
 ტოლერანტობა: განსხვავებული აზრის, ეროვნების, სარწმუნოებისა და კულტურის მქონე
ადამიანების პატივისცემა
 სამართლიანობა და კანონის პატივისცემა

გ) კურსის სწავლების ორგანიზება
არჩევითი საგანის - ამერიკისმცოდნეობა სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე,
რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე
X/XI/XII კლასებში.
სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ., არჩ. ამერ. X/XI/XII.1. პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ.= არჩევითი),
მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (ამერ.=ამერიკისმცოდნეობა), მესამე ნიშანი - X/XI/XII მიუთუთებს
რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII კლასები), ბოლო ნიშანი 1 კი შედეგის რიგს
(1-პირველი შედეგი).
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დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
ამერიკისმცოდნეობის საგნობრივ პროგრამაში განსაზღვრულია სასწავლო პროცესის შედეგები და
მოსწავლის მიერ მათი მიღწევის ინდიკატორები. შედეგები დაჯგუფებულია შემდეგი
მიმართულებების მიხედვით: გარემო და ეკონომიკა; ისტორია, სახელმწიფო მმართველობა და
პოლიტიკა; კულტურა და რელიგია; ადამიანი და საზოგადოება; ინტერპრეტაცია და კვლევა.
თითოეული მიმართულება ასახავს საგნის ძირითად შინაარსს და ეფუძნება ერთ ან რამდენიმე
დისციპლინას.
გარემო და ეკონომიკა
მიმართულების ”გარემო და ეკონომიკა” მიზანია მოსწავლეს დაანახოს აშშ–ის ბუნებრივი გარემოსა და
ეკონომიკის მნიშვნელობა ამერიკული საზოგადოებისათვის. ეს მიმართულება აერთიანებს ამერიკის
ბუნებრივი გარემოს, ბუნებრივი რესურსების, მოსახლეობის, ეკონომიკის დარგების გაცნობიერებისა
და შესწავლისაკენ მიმართულ შედეგებს. აღნიშნული შედეგები მოსწავლეს საშუალებას აძლევს
აღიქვას ეკონომიკისა და ბუნებრივი ფაქტორების ურთიერთგავლენა და მათი მნიშვნელობა
თანამედროვე აშშ–ის, როგორც მსოფლიოს ზესახელმწიფოს, შექმნაში.
ისტორია, სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა
ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს საშუალება მისცეს გააცნობიეროს თანამედროვე ამერიკული
სახელმწიფოს შექმნისა და განვითარების თავისებურებები. აღიქვას იქ მიმდინარე პოლიტიკური
პროცესების მნიშვნელობა და ზოგადი კანონზომიერებები. დაეხმაროს მოსწავლეს ისტორიული
ფაქტების განზოგადებაში; ამერიკული სახელმწიფო მმართველობის სისტემის წარმატების მიზეზების
გააზრებაში.
კულტურა და რელიგია
ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს დაანახოს აშშ–ის მრავალკულტურული საზოგადოების
შექმნისა და განვითარების ეტაპები და თავისებურებები; წარმოდგენა შეუქმნას იქ არსებული
რელიგიური სისტემების მრავალფეროვნებასა და შემწყნარებლობის მნიშვნელობაზე თანამედროვე
სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში; ამერიკული კულტურის მთავარ მიღწევებზე.
ადამიანი და საზოგადოება
ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს დაანახოს ამერიკული დემოკრატიის თავისებურებები;
განუვითაროს ადამიანის ღირსების, თავისუფლებისა და თანასწორობის პატივისცემა. სამოქალაქო
ღირებულებების ჩამოყალიბებით განუვითაროს სამშობლოს სიყვარული. მოსწავლემ უნდა იცოდეს,
თუ რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანის უფლებების პატივისცემას და რა ვალდებულებები აქვს
თითოეულ მოქალაქეს საზოგადოების წინაშე; რა ღირებულებებია ამ საზოგადოებისათვის ყველაზე
მეტად დამახასიათებელი; რა არის ზოგადსაკაცობრიო მათ შორის; რით ვგავართ ერთმანეთს და რით
განვსხვავდებით; რა ძირითადი სოციალური ფენებისგან შედგება თანამედროვე ამერიკული
საზოგადოება.

ინტერპრეტაცია და კვლევა
ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს გამოუმუშავოს კვლევის უნარი. მისცეს მას ინფორმაცია
სხვადასხვა ხასიათის წყაროებისა და კვლევის მეთოდების მრავალფეროვნების შესახებ. ასწავლოს
რეფერატისა და პროექტის წერა, ზეპირი პრეზენტაციის გაკეთება, სადაც ის საკუთარი მოსაზრებების
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ჩამოყალიბებასა და მათ არგუმენტირებულად დაცვას შეძლებს; მისცეს ინდივიდუალური და
ჯგუფური მუშაობის გამოცდილება; ინგლისური ენის ცოდნის გაღრმავების სტიმული.
ამერიკისმცოდნეობის სტანდარტით გათვალისწინებული შედეგების მისაღწევად მასწავლებელი
სწავლების მრავალფეროვან მიდგომებს უნდა ფლობდეს, რათა საგნის შესწავლისას მოსწავლეებმა
ეფექტურად აითვისონ მნიშვნელოვანი ცნებები, შეიძინონ უნარ-ჩვევები და უფრო მომზადებულები
აღმოჩნდნენ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და უმაღლესი სკოლისათვის.

2. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასები
ამერიკისმცოდნეობა
სტანდარტი
მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

გარემო და ეკონომიკა

სახელმწიფო მმართველობა და
პოლიტიკა

არჩ.ამერ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს არჩ.ამერ.X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია აშშ–ის მოსახლეობის შეუძლია აშშ–ში არსებული
მახასიათებლების კვლევა.
მმართველობის ფორმების
გაანალიზება.
არჩ.ამერ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს
შეუძლია გააანალიზოს აშშ–ის არჩ.ამერ.X/XI/XII.4. მოსწავლეს
რეგიონები
ბუნებრივი შეუძლია ამერიკის ისტორიის
რესურსების მიხედვით და მნიშვნელოვანი
მოვლენების
იმსჯელოს
მათ გაანალიზება.
მნიშვნელობაზე.
არჩ.ამერ.X/XI/XII.5. მოსწავლეს
შეუძლია
დაახასიათოს
ამერიკის
ისტორიის
გამორჩეული
პიროვნებები,
რომლებიც
ქვეყნის
მმართველობაში
მონაწილეობდნენ.

კულტურა და რელიგია
არჩ.ამერ.X/XI/XII.7.
მოსწავლეს შეუძლია აშშ–ში
არსებული რელიგიების
გაანალიზება.
არჩ.ამერ.X/XI/XII.8.
მოსწავლეს შეუძლია
ამერიკის მოსახლეობის
კულტურათა მსგავსებაგანსხვავების
გამოვლინებების
დახასიათება და შესაბამისი
მიზეზების გაანალიზება.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.9.
მოსწავლეს შეუძლია
იმსჯელოს ამერიკის
აღმოჩენის მნიშვნელობისა
არჩ.ამერ.X/XI/XII.6. მოსწავლეს და გავლენის შესახებ.
შეუძლია აშშ–ის პოლიტიკური
პარტიების საქმიანობისა და და
მათი
პოლიტიკის
გაანალიზება.
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ადამიანი და საზოგადოება

ინტერპრეტაცია და კვლევა

არჩ.ამერ.X/XI/XII.10. მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს ამერიკული საზოგადოება მისთვის
დამახასიათებელი ნიშან-თვისებებისა და წესების
მიხედვით.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.14. მოსწავლე ფლობს
კვლევის უნარ-ჩვევებს და მოძიებული
მასალის წარდგენის სტრატეგიებს.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.11. მოსწავლეს შეუძლია
გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები სხვადასხვა
საზოგადოების შედარებების საფუძველზე.
არჩ.ამერ.X/XI/XII.12. მოსწავლეს შეუძლია
დასკვნების გამოტანა აშშ-სა და სხვა ქვეყნებში
ადამიანთა ღირსებების, თავისუფლების და
თანასწორობის დაცვასთან დაკავშირებული
საკითხების შედარების საფუძველზე.
არჩ.ამერ.X/XI/XII.13. მოსწავლეს შეუძლია
ერთმანეთთან დააკავშიროს კანონიერება,
დემოკრატია და სამოქალაქო საზოგადოება და
გააანალიზოს ამ კავშირის შედეგები.

მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით:

მიმართულება: გარემო და ეკონომიკა
არჩ.ამერ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია აშშ–ის მოსახლეობის მახასიათებლების კვლევა.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 განმარტავს აშშ–ის მოსახლეობის მრავალკულტურული შემადგენლობის მიზეზებს;
 გამოთქვამს მოსაზრებას აშშ–ში მიგრაციის მიზეზებზე და მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები (მაგ.
ბუნებრივი პირობები, რელიგიური და სოციალური კატაკლიზმები და ა.შ.);
 განსაზღვრავს იმიგრაციის მნიშვნელობას აშშ–ის თანამედროვე ზესახელმწიფოდ ფორმირების
პროცესში;
 ახასიათებს აშშ–ის მოსახლეობის ეთნიკურ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას და აფასებს მის
ერთიან ამერიკელ ერად ჩამოყალიბების მნიშვნელობას.
არჩ.ამერ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს აშშ–ის რეგიონები ბუნებრივი რესურსების
მიხედვით და იმსჯელოს მათ მნიშვნელობაზე.




შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
ახასიათებს შეერთებული შტატების რეგიონებს ბუნებრივი რესურსების მიხედვით;
ბუნებრივ რესურსებს აკავშირებს რეგიონის სამეურნეო საქმიანობასთან;
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განმარტავს ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის სწრაფად განვითარების მიზეზებს და აფასებს მის
მნიშვნელობას აშშ–ის თანამედროვე ზესახელმწიფოდ ფორმირების პროცესში.

მიმართულება: სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა
არჩ.ამერ.X/XI/XII.3. შეუძლია აშშ–ში არსებული მმართველობის ფორმების გაანალიზება.
შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 აღწერს აშშ–ის მმართველობის სისტემის ძირითად მახასიათებლებს;
 აფასებს დამოუკიდებლობის დეკლარაციასა და აშშ–ის კონსტიტუციას.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.4. მოსწავლეს
გაანალიზება.

შეუძლია

ამერიკის

ისტორიის

მნიშვნელოვანი

მოვლენების

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

ასახელებს და აფასებს აშშ–ის ისტორიის საშინაო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვან
მოვლენებს;
 განმარტავს აშშ–ის საგარეო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს.
არჩ.ამერ.X/XI/XII.5. შეუძლია დაახასიათოს
ამერიკის ისტორიის გამორჩეული პიროვნებები,
რომლებიც ქვეყნის მმართველობაში მონაწილეობდნენ.
შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 ჩამოთვლის სხვადასხვა დროს მოღვაწე გამორჩეულ ამერიკელ ისტორიულ პირებს,
განსაზღვრავს მათ როლს აშშ–ის მმართველობაში;
 ახასიათებს მმართველობაში მონაწილე ისტორიულ პირთა მიერ გატარებულ სახელმწიფო
ღონისძიებებს და გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას მათი შედეგებზე.
არჩ.ამერ.X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია აშშ–ის პოლიტიკური პარტიების საქმიანობისა და და მათი
პოლიტიკის გაანალიზება.
შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:

მსჯელობს ფაქტობრივი ორპარტიული სისტემის თავისებურებებზე;

მსჯელობს წამყვანი პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიასა და პოლიტიკაზე.

მიმართულება: კულტურა და რელიგია
.
არჩ.ამერ.X/XI/XII.7. მოსწავლეს შეუძლია აშშ–ში არსებული რელიგიების გაანალიზება
შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 მიმოიხილავს აშშ–ში მისთვის ცნობილი რელიგიების ისტორიას;
 მსჯელობს რელიგიის დანიშნულებასა და მის ადგილზე ამერიკელის ცხოვრებაში;
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ადარებს აშშ–სა და საქართველოში არსებულ რელიგიებსა და მათთან დაკავშირებულ
რიტუალებს/კულტურულ ტრადიციებს, საოჯახო თუ რელიგიურ დღესასწაულებს და ავლებს
მათ შორის პარალელებს (მაგ.: შობა, მადლიერების დღე, ბერიკაობა და ა.შ.).

არჩ.ამერ.X/XI/XII.8. მოსწავლეს შეუძლია ამერიკის მოსახლეობის კულტურათა მსგავსებაგანსხვავების გამოვლინებების დახასიათება და შესაბამისი მიზეზების გაანალიზება.
შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:

ახასიათებს ამერიკული კულტურის




კომპონენტს (მაგ.: არქიტექტურულ
თავისებურებებს; ჯაზის წარმოშობის ისტორიას და სხვ.);
მსჯელობს ქართულ კულტურაზე ამერიკული კულტურის გავლენის (მაგ. ჩაცმულობა, ყოფა,
თავისუფალი დრო, ენა, ტელევიზია, კინო, მუსიკა, ლიტერატურა, პოპკულტურა) შესახებ;
ამერიკულ საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ღირებულებებს აკავშირებს წარსულთან და
აწმყოსთან;
განიხილავს სხვადასხვა კულტურის ურთიერთობის გავლენას ამერიკული საზოგადოების
განვითარებაზე.
რომელიმე

არჩ.ამერ.X/XI/XII.9. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ამერიკის აღმოჩენის მნიშვნელობისა და
გავლენის შესახებ.
შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:

ახასიათებს ამერიკის აღმოჩენის სხვადასხვა თეორიას;

აღწერს და ახასიათებს კოლუმბამდელი ამერიკის ცივილიზაციების მთავარ მიღწევებს;

მსჯელობს კოლუმბის მოგზაურობის შედეგებზე და ამ ფაქტის კაცობრიობის ისტორიაზე
გავლენის შესახებ; ამერიკის აღმოჩენის გავლენაზე კაცობრიობის ისტორიაზე.

მიმართულება: ადამიანი და საზოგადოება
არჩ.ამერ.X/XI/XII.10. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ამერიკული საზოგადოება მისთვის
დამახასიათებელი ნიშან-თვისებებისა და წესების მიხედვით;
შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ამერიკელების მრავალფეროვნების, მათი განმასხვავებელი და საერთო ნიშანთვისებების შესახებ;
 განიხილავს აშშ–ში სხვადასხვა ეროვნებისა და სარწმუნოების მქონე ადამიანებს შორის
მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და დაპირისპირების მაგალითებს;
 მსჯელობს აბოლიციონისტური და სამოქალაქო უფლებებისათვის მოძრაობის მნიშვნელობაზე;
 მსჯელობს ამერიკელ ქალთა მოძრაობის ეტაპებსა და მათ შედეგებზე.
არჩ.ამერ.X/XI/XII.11. მოსწავლეს შეუძლია გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები სხვადასხვა
საზოგადოების შედარებების საფუძველზე.
შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 განიხილავს აშშ–ის ცალკეულ სოციალურ ინსტიტუტებს (ოჯახი, განათლება, მეცნიერება,
მასმედია და ა.შ.);
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ადარებს ერთი ტიპის (მაგ.: ოჯახი, სამეზობლო, უბანი) საზოგადოების თავისებურებებს აშშ–სა
და საქართველოში და ასახელებს მათ შორის განსხვავებებსა და მსგავსებებს.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.12. შედარების საფუძველზე მოსწავლეს შეუძლია დასკვნების გამოტანა აშშ-სა და
სხვა ქვეყნებში ადამიანთა ღირსებებთან, თავისუფლებასა და თანასწორობასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე.
შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს, აშშ–ის მაგალითით, ადამიანთა ღირსების, თავისუფლებისა და თანასწორობის
პრობლემებზე;
 აკავშირებს ამერიკელების მრავალფეროვნებას მათ უფლებებსა და თანასწორობასთან;
 აშშ–სა და საქართველოს მაგალითზე, მსჯელობს ადამიანთა ღირსებების, თავისუფლებისა და
თანასწორობის საკითხებზე.

არჩ.ამერ.X/XI/XII.13. მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს კანონიერება, დემოკრატია,
სამოქალაქო საზოგადოება და გააანალიზოს ამ კავშირის შედეგები.
შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს
ამერიკულ საზოგადოებაში მიღებულ წესებს
სახელმწიფოში არსებული
კანონებისაგან;

განიხილავს ამერიკული საზოგადოების კანონმორჩილების მიზეზებსა და ტრადიციას;
 განიხილავს ურთიერთობას ფედერალურ, შტატისა და ადგილობრივ კანონებს შორის.

მიმართულება: ინტერპრეტაცია და კვლევა
არჩ.ამერ.X/XI/XII.14. მოსწავლე ფლობს კვლევის უნარ-ჩვევებს და მოძიებული მასალის წარდგენის
სტრატეგიებს.
შედეგი მიღწეულია თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და განიხილავს სხვადასხვა ხასიათის წყაროებს და აკეთებს დამოუკიდებელ
დასკვნებს;
 წარმართავს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ მუშაობას მულტიპერსპექტიულ წყაროებზე;
 წერს რეფერატებს;
 ქმნის პროექტებს;
 აკეთებს პრეზენტაციებს PP-ში, ახერხებს საკუთარი მოსაზრებების დაცვას;
 ახერხებს უცხოენოვანი წყაროების გამოყენებას.
პროგრამის შინაარსი
გარემო და ეკონომიკა:
1.
2.

აშშ–ის მდებარეობა და საზღვრები/ მეზობლები და გარესამყარო;
აშშ–ის რეგიონების სოციალურ–ეკონომიკური და ისტორიულ-გეოგრაფიული დახასიათება.
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ეკონომიკურ–გეოგრაფიული რეგიონები:
 ჩრდილო აღმოსავლეთი
 ცენტრალური აუზი
 სამხრეთ აღმოსავლეთი
 დიდი ვაკეები
 მთები და უდაბნოები
 სანაპირო დაბლობები
ისტორიულ–გეოგრაფიული რეგიონები:

3.

 ჩრდილო აღმოსავლეთი: ნიუ ინგლანდი, შუა ატლანტიკური შტატები
 სამხრეთ აღმოსავლეთის ან სამხრეთის შტატები
 შუა დასავლეთის შტატები
 სამხრეთ დასავლეთის შტატები
 დასავლეთი (მთის და წყნაროკეანური სანაპიროს შტატები)
მოსახლეობა:
 მიგრაციული პროცესები და მისი გამომწვევი მიზეზები და შედეგები
 აშშ–ში ქართული იმიგრაციის მოკლე ისტორია
 ფრონტირი
 სადნობი ღუმელი თუ სასალათე

სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა
კოლუმბამდელი ამერიკის ზოგადი მიმოხილვა და ამერიკის აღმოჩენის შედეგები
კოლონიური პერიოდი
რევოლუციის მიზეზები და დამოუკიდებლობის დეკლარაცია
ომი დამოუკიდებლობისათვის
ამერიკის ტერიტორიული ექსპანსია
სამოქალაქო ომი
პროგრესივიზმი: თ. რუზველტი და ვ. ვილსონი
ამერიკის აყვავება და კრიზისი ორ მსოფლიო ომს შორის
ამერიკა II მსოფლიო ომში
ცივი ომი
ვიეტნამის ომი
რეიგანიდან ობამამდე
ამერიკის კონსტიტუცია და შესწორებები
ბალანსი ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის
არჩევნების სისტემა
პრეზიდენტის ინსტიტუტის როლი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ტრადიცია
სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა
უმაღლესი სასამართლო
კულტურა და რელიგია

10

მარკ ტვენი, ფენიმორ კუპერი, ო’ჰენრი, ჯეკ ლონდონი, თეოდორ დრაიზერი, სკოტ ფიცჯერალდი,
ერნესტ ჰემინგუეი, ედგარ პო, ჯონ სტეინბეკი, იულიამ ფოლკნერი, ჯერომ სელინჯერი, ჯონ
აპდაიკი
ჯაზი, 1960-იანი წლების როკი, თანამედროვე პოპულარული მუსიკა
არქიტექტურა და ფერწერა
ლუის სალივანი და ცათამბჯენები, ფრენკ ლოიდ რაიტი, მის ვან დერ როე, ჯეკსონ პოლოკი,
ჯორჯია ო’კიფი, ენდი უორჰოლი, როი ლიხტენშტეინი და სხვა
პოპ ვარსკავლავები: მერილინ მონრო, ელვის პრესლი, ჯეიმს დინი, ფრენკ სინატრა, მადონა და სხვა
კინო და მისი ჟანრები
ადამიანი და საზოგადოება
ურთიერთობა შრომასა და კაპიტალს შორის, ამერიკული პროფკავშირები და ბიზნესი
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
პატრიოტიზმის აღზრდა და დემოკრატია
უმაღლესი სასამართლოს მიერ მიღებული ყველაზე ცნობილი გადაწყვეტილებები
ამერიკის მეცნიერება და განათლების სისტემა
იმიგრანტების ქვეყანა
მულტიკულტურული საზოგადოება: სადნობი ღუმელი თუ სასალათე
ამერიკის ღირებულებები
აშშ–ის სიმბოლოები
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თავი LX
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”გეოგრაფიულ კვლევა”
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
საშუალო საფეხურზე კურსის - გეოგრაფიული კვლევა - შესწავლის შედეგად მოსწავლე შეძლებს,
გარემოში მიმდინარე მოვლენების დაკვირვების საფუძველზე განსაზღვროს მოსახლეობის ძირითადი
მოთხოვნები და პრობლემები, გამოიკვლიოს და დაგეგმოს მათი გადაჭრის გზები, დაგეგმოს და
ჩაატაროს გეოგრაფიული კვლევა და წერილობით თუ ზეპირად წარადგინოს ამ კვლევის შედეგი.
ამასთანავე იგი შეძლებს კვლევის პროცესში ვიზუალური მასალის (რუკა და სხვა გეოგრაფიული
საშუალებები) შექმნას, მარტივი თემატური რუკების შედგენას, გეოგრაფიული თემის დაწერას; კურსი
აგებულია იმგვარად, რომ მოსწავლემ შეძლოს, საკუთარი ინტერესებისა და ასაკობრივი
შესაძლებლობების შესაბამისად დამოუკიდებლად გამოიკვლიოს გეოგრაფიული საკითხი და
წარადგინოს საკუთარი ნამუშევარი აუდიტორიის წინაშე; მომავალში გამოიყენოს გეოგრაფიული
ცოდნა და უნარ-ჩვევები, ისინი გადაიტანოს სხვა ცხოვრებისეულ სიტუაციებში. მოსწავლეებს
გაეზრდებათ ინტერესი არა მხოლოდ საგნისადმი, არამედ სოციალური თუ ბუნებრივი გარემოსადმი,
ზოგადად კვლევისადმი. ისინი უკეთ ითანამშრომლებენ თანატოლებთან და ჩამოყალიბდებიან
სოციალურად აქტიურ მოქალაქეებად;
პასუხისმგებლობის გრძნობით მოეკიდებიან თავიანთ
საცხოვრებელ გარემოს.
აღნიშნული კურსი მოსწავლეს დაეხმარება როგორც თეორიულ ცოდნის შეძენაში, ისე პრაქტიკული
უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში.
მოსწავლე შეძლებს, დამოუკიდებლად, მიზნის შესაბამისად, მოიპოვოს პირველადი ინფორმაცია და
დაამუშავოს იგი. მოსწავლე უნდა იყოს არა მხოლოდ სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებიდან
მოპოვებული ინფორმაციის დამამუშავებელი, არამედ ინფორმაციის მომპოვებელიც. ამისათვის მან
ისეთი თემა უნდა აირჩიოს, რომლის შესახებაც ინფორმაციას უშუალოდ თავის გარემოში მოიპოვებს.
შერჩეული თემატიკა შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკურ-გეოგრაფიული, ასევე საზოგადოებრივგეოგრაფიული და გარემოსდაცვითი.

ბ) გეოგრაფიული კვლევის სწავლების მიზნები
გეოგრაფიული კვლევის სწავლების მიზანია, მოსწავლეს:













გააცნოს გეოგრაფიის კვლევის მეთოდები;
დაეხმაროს ლოკალური გარემოს აღქმაში;
დაეხმაროს კვლევის საგნის იდენტიფიცირებაში;
გაუღრმავოს ცოდნა საგანში;
გამოუმუშავოს ფაქტების, პროცესებისა და მოვლენების ინტერპრეტაციის უნარი;
განუვითაროს კვლევის უნარ-ჩვევები;
ასწავლოს პოზიციის შემუშავება და დაცვა;
დაეხმაროს პრობლემის გააზრებასა და სხვადასხვა საკითხს შორის კავშირების დადგენაში;
განუვითაროს ინფორმაციის მოპოვებისა და ორგანიზების უნარი;
განუვითაროს შემოქმედებითი უნარები;
გაუღრმავოს მასალის ანალიზისა და დამუშავების უნარი;
გამოუმუშავოს პრობლემის გადაჭრის უნარი;
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განუვითაროს კომუნიკაციის უნარი.

გ) კურსის სწავლების ორგანიზება
არჩევითი საგნის - გეოგრაფიული კვლევა - სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე,
რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე
X/XI/XII კლასებში.
სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ., არჩ.გეო.კვლ. X/XI/XII.1.
პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ.= არჩევითი),
მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (გეო.კვლ.=გეოგრაფიული კვლევა), მესამე ნიშანი - X/XI/XII
მიუთითებს, რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII კლასები), ბოლო ნიშანი 1 კი
შედეგის რიგს (1-პირველი შედეგი).
დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
გეოგრაფიის აღნიშნულ კურსში გამოიყოფა ორი ძირითადი მიმართულება: გეოგრაფიული კვლევა და
კომუნიკაცია. შედეგები დაჯგუფებულია ამ ძირითადი მიმართულებების მიხედვით.
გეოგრაფიული კვლევა1. ამ მიმართულების მთავარი მიზანია, მოზარდს გააცნობიერებინოს
გეოგრაფიისა და გეოგრაფიული ცოდნის მნიშვნელობა ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა
სფეროსათვის, გააცნოს გეოგრაფიული კვლევების ტრადიციული (აღწერითი, შედარებითგეოგრაფიული,
კარტოგრაფიული)
და
უახლესი
(მათემატიკური,
აეროკოსმოსური,
გეოინფორმაციული) მეთოდები. შეასწავლოს გეოგრაფიული პროგნოზირებისა და მოდელირების
საკითხები. მოსწავლემ უნდა შეძლოს შესაბამის პრობლემასთან დაკავშირებული თეორიული
მასალისა და წყაროების მოძიება; საველე პირობებში ინფორმაციის შეგროვება, მასალის ორგანიზება,
ანალიზი და გეოგრაფიული თემის სტრუქტურის შემუშავება.

კომუნიკაცია. ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლემ შეძლოს რუკებისა და სხვა გეოგრაფიული
საშუალებების ანალიზი და მათი ანალოგების შექმნა; შეიძინოს გეოგრაფიული კვლევის
ინდივიდუალური და ჯგუფური (სამუშაოს განაწილება, ჯგუფური განხილვა და სხვ.) მუშაობის უნარჩვევები; ინდივიდუალური მუშაობის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების დასაძლევად მიმართოს
მოცემული საკითხით დაინტერესებულ თანატოლებს; კვლევის პროცესში დაამყაროს ურთიერთობები
იმ პირებთან და ორგანიზაციებთან, რომელთაგანაც შესაძლებელია სასურველი ინფორმაციის მიღება.
შეძლოს სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიისათვის პრეზენტაციის მომზადება.

1

მოსწავლე დამოუკიდებლად მოიპოვებს პირველად ინფორმაციას, მასწავლებელი მისი გზამკვლევია.
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2. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასები
გეოგრაფიული კვლევა
სტანდარტი

მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
გეოგრაფიული კვლევა

კომუნიკაცია

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.1. განსაზღვრავს

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.4. იყენებს გეოგრაფიულ

პრობლემას, გეოგრაფიული კვლევის მიზანს,
მისი გადაჭრის გზებსა და მიმართულებას.

და სხვა საშუალებებს ინფორმაციის
მოსაძიებლად და საკუთარი მოსაზრებების

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.2. აგროვებს

გამოსახატავად.

გეოგრაფიული კვლევისათვის საჭირო

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.5. ავლენს კვლევის

ინფორმაციას.

შედეგების წარმოჩენისათვის აუცილებელ

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.3. გეოგრაფიული

უნარ-ჩვევებს.

კვლევის განსახორციელებლად აანალიზებს
და ამუშავებს მოპოვებულ ინფორმაციას.

მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით:

გეოგრაფიული კვლევა

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.1. განსაზღვრავს პრობლემას, გეოგრაფიული კვლევის მიზანს, მისი გადაჭრის
გზებსა და მიმართულებას.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 გეოგრაფიული კვლევისას განსაზღვრავს ადგილს, მოვლენებსა და პროცესებს შორის
კავშირურთიერთობებს (ბუნებრივ პირობებს, რესურსებს, მოსახლეობას, მეურნეობას და
ეკოლოგიურ ვითარებას შორის მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს ლოკალურ, რეგიონულ და
გლობალურ დონეზე);
 აკვირდება და სწავლობს ლოკალურ გარემოს, რათა განსაზღვროს აქ არსებული გეოგრაფიული
პრობლემები;
 სვამს შეკითხვებს (გეოგრაფიული ხასიათის), აფასებს მოვლენას, გამოთქვამს ვარაუდს და,
ჯგუფთან თვალსაზრისების შეჯერების შედეგად, განსაზღვრავს მისთვის აქტუალურ
პრობლემას (მაგ.: ტერიტორიის ათვისების პრობლემა _ რატომ იცვლება ტერიტორია, რა არის
ამის მიზეზი და შედეგი?);
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განიხილავს დაკვირვების შედეგებს, მსჯელობს დასმული პრობლემის გარშემო და გამოთქვამს
მისი გადაჭრის სავარაუდო გზებს, გამოთქვამს ჰიპოთეზებს, რომელთაგან საკვლევად ირჩევს
საუკეთესოს;
შერჩეული ჰიპოთეზის საფუძველზე განსაზღვრავს გეოგრაფიული კვლევის მიმართულებას და
შეიმუშავებს თემის სტრუქტურას.

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.2. აგროვებს გეოგრაფიული კვლევისათვის საჭირო ინფორმაციას.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 ადგენს შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკს და იცავს თანამიმდევრობას;
 საკვლევი მიზნიდან გამომდინარე, შესაბამისი სამეცნიერო, სამთავრობო და არასამთავრობო
ორგანიზაციებიდან მოიპოვებს სასურველ ინფორმაციას;
 გეოგრაფიული კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, შეარჩევს და სწავლობს შესაბამის
თეორიულ და ვიზუალურ მასალას;
 ფლობს საველე კვლევისათვის საჭირო ზოგიერთ ტექნოლოგიას და, საჭიროების შემთხვევაში,
შესაბამისად იყენებს ხელსაწყოებს;
 შესაბამისი მეთოდოლოგიის საფუძველზე გეგმავს საველე სამუშაოებს;
 დასახული პრობლემის გადაჭრის მიზნით, ლოკალურ გარემოში მოიძიებს ფაქტობრივ
მასალას;
 თემის ირგვლივ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ქმნის გეოგრაფიულ მონაცემთა
ბანკს (თეორიული მასალები, რუკები, საველე სამუშაოების დროს მოპოვებული მასალები,
სტატისტიკური მონაცემები, ცხრილები, დიაგრამები, გრაფიკები. შესაბამისი მატერიალურტექნიკური ბაზის არსებობის შემთხვევაში ატარებს გის- (GIS) ანალიზს).

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.3. გეოგრაფიული კვლევის განსახორციელებლად აანალიზებს და ამუშავებს
მოპოვებულ ინფორმაციას.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 მეცნიერულ წყაროებზე დაყრდნობით კრიტიკულად აფასებს საკვლევ პრობლემატიკასთან
დაკავშირებულ მოსაზრებებს;
 იყენებს კვლევისათვის საჭირო მეთოდს (კარტოგრაფიული, სოციოლოგიური, მათემატიკური,
სტატისტიკური, შედარებითი...), ამუშავებს და აანალიზებს ინფორმაციას;
 დამოუკიდებლად აგროვებს და ამუშავებს ინფორმაციას, რისთვისაც საჭიროების შემთხვევაში
მონაწილეობს დებატებსა და კონსულტაციებში;
 მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე ახდენს პრობლემის განზოგადებას და ამოწმებს
თავის მიერ შერჩეული ჰიპოთეზის სისწორეს;
 ეცნობა და ქმნის მარტივ გეოგრაფიულ მოდელებს (მაგ. გეოურბანისტიკის პრობლემები,
სავაჭრო და საწარმოო ობიექტების ადგილმდებარეობის დაგეგმვა და სხვ.);
 ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებს გეოგრაფიული პრობლემის გადაჭრის
გზებს და იძლევა პროგნოზებს.

კომუნიკაცია

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.4. იყენებს გეოგრაფიულ და სხვა საშუალებებს ინფორმაციის მოსაძიებლად და
საკუთარი მოსაზრებების გამოსახატავად.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
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ფოტოების, ილუსტრაციების, გრაფიკების, ცხრილების, დიაგრამების და რუკების გამოყენებით
ახდენს გეოგრაფიული ინფორმაციის ინტერპრეტაციას (მაგ.: კლიმატური პირობების
თავისებურებების განსაზღვრა);
ერთი ტიპის გეოგრაფიულ საშუალებაზე მოცემულ ინფორმაციას გამოხატავს სხვადასხვა
სახით (მაგ.: რუკაზე არსებულ ინფორმაციას გამოხატავს ცხრილის სახით);
იყენებს გეოგრაფიის საერთაშორისო ენას _ რუკას _ ინფორმაციის მოსაძიებლად და თავისი
მოსაზრებების გამოსახატავად;
საკვლევი მიზნის მიხედვით, სხვადასხვა თემატური რუკის შეჯერების საფუძველზე ატარებს
კომპლექსურ ანალიზს (მაგ. კლიმატური, მოსახლეობის, ფიზიკურ-გეოგრაფიული რუკების
შეჯერების საფუძველზე მსჯელობს მხარის საკურორტო მეურნეობაზე);
საველე პირობებში მოპოვებული მასალებისა და არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის
დამუშავების საფუძველზე მოსწავლე ადგენს გრაფიკებს, დიაგრამებს, ცხრილებს, რუკებს და
დაურთავს თავის ნაშრომს მასალის უკეთ აღსაქმელად.

არჩ.გეო.კვლ.X/XI/XII.5. ავლენს კვლევის შედეგების წარმოჩენისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:









კვლევის პროცესში ლიტერატურულ წყაროებში მოიძიებს გეოგრაფიული ტერმინების და
კონცეფციების განმარტებებს და შესაბამისად იყენებს მათ;
კვლევის შედეგად მიღებულ დასკვნებსა და საკუთარ თვალსაზრისს გადმოსცემს სხვადასხვა
ფორმით (ზეპირი, წერილობითი, გრაფიკული და სხვა);
დამუშავებული ინფორმაციის (მოძიებული სამეცნიერო წყაროებიდან და საკუთარი კვლევის
შედეგად) საფუძველზე წერს გეოგრაფიულ თემას;
კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე უზიარებს თანაკლასელებს თავის ვარაუდებს, აცნობებს შექმნილ
პრობლემებს და მსჯელობს შესაძლო გამოსავალზე;
კვლევის სხვადასხვა ეტაპზე მონაწილეობს (საქმიანი შენიშვნებითა და კონსტრუქციული
წინადადებებით) თანაკლასელების მიერ სამსჯავროზე გამოტანილი პრობლემების
განხილვაში;
გეოგრაფიული თემის დაწერის შემდეგ მას აცნობს ხელმძღვანელსა და დაინტერესებულ
თანატოლებს; მათი შენიშვნების გათვალისწინებით ახდენს თემის რედაქტირებას;
ახდენს საკუთარი კვლევის პრეზენტაციას სხვადასხვა დაინტერესებული საზოგადოებრივი
ჯგუფის წინაშე (კლასში, ოლიმპიადაზე, კონფერენციაზე და სხვა).

პროგრამის შინაარსი:
1. გეოგრაფიული კვლევა და მისი ორგანიზაცია.
დამოუკიდებელი გეოგრაფიული კვლევის უნარ-ჩვევების დაუფლება.







ინფორმაციის მოძიება (პირდაპირი დაკვირვება, ჩანაწერები, ინტერვიუები, აღწერა,
გამოთვლები)
გეოგრაფიული კვლევის მეთოდები: ტრადიციული (აღწერილობითი, შედარებითგეოგრაფიული, კარტოგრაფიული) და თანამედროვე (მათემატიკური, აეროკოსმოსური,
გეოინფორმაციული, მოდელირება)
გეოგრაფიული პროგნოზირება
პრობლემის გააზრება და შერჩევა
დაკვირვება
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ჰიპოთეზების წამოყენება
გეოგრაფიული თემის სტრუქტურული ორგანიზაცია
მონაცემთა ორგანიზაცია და ანალიზი
პრობლემის გადაჭრა

2. კომუნიკაცია





რუკა და გეოგრაფიული საშუალებები
თემის დამუშავების პროცესში ჯგუფური მუშაობის უნარ-ჩვევების დაუფლება (სამუშაოს
დანაწილება, ინდივიდუალური შესრულება, ჯგუფური განხილვა და სხვ.)
გეოგრაფიული თემის დაწერა
დამუშავებული გეოგრაფიული თემის პრეზენტაციის მომზადება და წარდგენა

სარეკომენდაციო თემები გეოგრაფიული კვლევებისათვის2
1. ფიზიკური გეოგრაფია
 ლოკალურ გარემოზე კლიმატცვლილების გავლენა (ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია
სტატისტიკურ
წელიწდეულებში,
მეტეო-სადგურებში,
ბიბლიოთეკებში
არსებულ
კლიმატოლოგიურ ცნობარებსა თუ ძველ გაზეთებში)
 ლოკალური გარემოს ლანდშაფტის ტრანსფორმაცია (ძველი ფოტოების, საარქივო მასალის,
უფროსი თაობის მონათხრობის საფუძველზე)
 რელიეფისა და კლიმატის გავლენა ტურიზმზე
 გეოგრაფიული ობიექტების ტოპონიმიკა

2. საზოგადოებრივი გეოგრაფია
 კულტურული ღირშესანიშნაობების,

საინტერესო

ადგილების

მიზიდულობის

არეალის

დადგენა (ინფორმაცია ვიზიტორთა რაოდენობისა და გეოგრაფიის შესახებ)


ლოკალური გარემოს ტრანსფორმაცია – არქიტექტურა, ტრანსპორტი (ძველი ფოტოების,
საარქივო მასალის, უფროსი თაობის მონათხრობის საფუძველზე)



გეოგრაფიული სახელწოდებების ცვლილებები უახლეს ისტორიაში და მათი მიზეზები



თავისუფალი დროის ორგანიზების თანამედროვე ფორმები და მათი გეოგრაფია



სკოლის მიზიდულობის არეალის დადგენა, მოსწავლეთა გეოგრაფია



დემოგრაფიული ქცევის ცვლილება თაობების მიხედვით (ინტერვიუების საფუძველზე)

3. გარემოს დაცვა


ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვება (ვირტუალური დაკვირვება დღის სხვადასხვა მონაკვეთში,
კვირის

დღეებში

და

დაკავშირება

სატრანსპორტო

საშუალებებთან

თუ

ნაკადის

ინტენსივობასთან. ბიუჯეტის პირობებში - სინჯების აღება)

2

კვლევა უნდა იყოს კონკრეტული, ეხებოდეს მოსწავლის ლოკალურ გარემოს, მოძიებული ინფორმაცია არ უნდა იყოს
მხოლოდ სხვის მიერ უკვე განხორციელებული თემის გამეორება, ან მხოლოდ ინტერნეტის მეშვეობით მოძიებულ მასალაზე
დაფუძნებული.
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მდინარის

აუზის

შესწავლა

და

დაბინძურებაზე

დაკვირვება

(დაკვირვება

დანაგვიანებაზე, სინჯების ლაბორატორიული ანალიზი დაფინანსების შემთხვევაში)


დასვენების პარკებში ლანდშაფტის ცვლილება და გარემოს მდგომარეობა
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ნაპირის

თავი LXI
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”ეკონომიკა და სახელმწიფო”
(არჩ. ეკონ.-სახ.XI/XII)
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
ადამიანის ცხოვრებისეულ წარმატებას თანამედროვე ეპოქაში ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. მათ
შორის უაღრესად მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სისტემა, სადაც უწევს მას საკუთარი ადგილის
დამკვიდრება და განვითარება. თავის მხრივ, ეკონომიკური სისტემის ეფექტიანობა დამოკიდებულია
სახელმწიფოსა და პიროვნების როლების ბალანსზე.
მოსწავლეთა ნაყოფიერი, დამოუკიდებელი ჩაბმა ეკონომიკურ ურთიერთობებში და მათი შემდგომი
კეთილდღეობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად აქვთ განვითარებული შესაბამისი
კომპეტენციები.

ბ) საგნის სწავლების მიზანი
საგნის - ეკონომიკა და სახელმწიფო - სწავლების მიზანია:





მოსწავლეს ცოდნა შესძინოს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს განვითარების
ისტორიულ, სამართლებრივ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სხვა საზოგადოებრივ
საფუძვლებში;
ხელი შეუწყოს მოსწავლის პატრიოტად და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ
ჩამოყალიბებას;
ხელი შეუწყოს მოსწავლის კონკურენტუნარიან და პროფესიონალ პიროვნებად ჩამოყალიბებას.

მოსწავლემ უნდა იცოდეს, თუ რა არის ეკონომიკა და ეკონომიკური სისტემა, როგორი ეკონომიკური
სისტემები არსებობს; როგორია ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების ურთიერთმიმართება;
უნდა გააცნობიეროს საკუთარი პასუხისმგებლობები და უფლებები თავისუფალ ეკონომიკაში,
დემოკრატიულ საზოგადოებასა და სახელმწიფოში; უნდა იცნობდეს ადამიანის უფლებათა დაცვის
ეროვნულ და საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებს, ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებსა და
საშუალებებს საქართველოში და ა.შ.
საგნის შესწავლა მოსწავლეს საშუალებას მისცემს დაეუფლოს ეკონომიკური და პოლიტიკური
მეცნიერებების

საფუძვლებს;

დაეხმარება

მას

სოციალური,

მორალური,

სამოქალაქო

პასუხისმგებლობის გაცნობიერებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის კომპეტენციების
განვითარებაში.

არჩევითი კურსი დაეხმარება მოსწავლეს: საზოგადოებრივი კეთილდღეობის მნიშვნელობისა და
მასში საკუთარი როლის გაცნობიერებაში; საზოგადოებრივი სარგებლის მნიშვნელობის გააზრებასა და
შესრულებაში; პროფესიონალიზმის, როგორც ღირებულების და მდგრად განვითარებაში მისი
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მნიშვნელობის დადგენაში; თანამშრომლობის კულტურის განვითარებაში; ეკონომიკურ, პოლიტიკურ,
სოციალურ ინტერესთა კონფლიქტებისა და მათი მოგვარების მექანიზმების საფუძვლების ცოდნაში.

გ) კურსის სწავლების ორგანიზება
სასწავლო კურსი ისწავლება კვირაში 2 საათიანი დატვირთვით (წლიური 66-68 საათი) ერთი
აკადემიური წლის განმავლობაში. კურსის არჩევა შეუძლია ნებისმიერ მოსწავლეს, რომელმაც დაძლია
საბაზო საფეხურის საზოგადოებრივი მეცნიერებებისა და მე-10 კლასის სამოქალაქო განათლების
საგნობრივი პროგრამები, ამასთან იჩენს ინტერესს პოლიტიკური და ეკონომიკური მეცნიერებების
მიმართ.
მოსწავლის

მიღწევების

შეფასება

ხდება

ისევე,

როგორც

საზოგადოებრივი

მეცნიერებების

სავალდებულო საგნების სწავლებისას.
კურსის ბოლო 4-5 კვირა ეთმობა მოსწავლეთა პრაქტიკულ მუშაობას სხვადასხვა სახის პროექტებზე,
რომლებსაც ისინი პედაგოგთან და თანაკლასელებთან ერთად ირჩევენ. პროექტზე მუშაობა მოიცავს
დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული
საკითხის

შესაბამისად.

პროექტი

განხორციელებულად

ჩაითვლება,

თუკი

მისი

შედეგები

თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად, კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი (მაგ: წერილობითი
დოკუმენტი, მაკეტი, ინსცენირება, დებატები, აქცია, თანმიმდევრული ღონისძიებები და ა.შ.).

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
სასწავლო პროცესის შედეგები და მოსწავლის მიერ მათი მიღწევის ინდიკატორები დაჯგუფებულია
მიმართულებების მიხედვით. თითოეული მიმართულება ასახავს საგნის სწავლების ძირითად
დანიშნულებას და ეფუძნება ერთ ან რამდენიმე დისციპლინას. თითოეული მიმართულება
წარმოადგენს საბაზო საფეხურზე საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მიმართულებების
გაგრძელებას. ამით შენარჩუნებულია საგანმანათლებლო პროცესის მემკვიდრეობითობის პრინციპი
და საზოგადოებრივი მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კავშირები.

პიროვნული განვითარება
ეს მიმართულება გულისხმობს ინდივიდუალური განვითარებისა და სხვების განვითარების პროცესს.
ინდივიდუალურ დონეზე პიროვნული განვითარება მოიცავს იმ მიზნებს, გეგმებსა და ქმედებებს,
რომლებიც მიმართულია შემდეგი ამოცანის/ამოცანების შესრულებაზე:







თვითანალიზის განვითარება
თვითცოდნის განვითარება
იდენტობის ძიება, მიგნება ან განახლება
შესაძლებლობების ან ნიჭის განვითარება
პოტენციალის განსაზღვრა და განვითარება
ადამიანური კაპიტალის განვითარება
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ცხოვრების ხარისხის ამაღლება
პიროვნული განვითარების გეგმის განსაზღვრა და შესრულება.

მდგრადი განვითარება
უფრო ხშირად მდგრად განვითარებას განმარტავენ, როგორც ”განვითარებას, რომელიც აწმყოს
მოთხოვნებს იმგვარად აკმაყოფილებს, რომ მომავალ თაობებს არ ართმევს მოთხოვნათა
დაკმაყოფილების შესაძლებლობას.”3
ის ცვლილებათა პროცესია, რომელშიც ბუნებრივი რესურსების მოხმარება, ინვესტიციები,
მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარება, პიროვნების განვითარება და ინსტიტუციური ცვლილებები
ურთიერთშეთანხმებულია და ამყარებს ადამიანის მოთხოვნილებებისა და მისწრაფებების
დასაკმაყოფილებლად საჭირო აწმყო და სამომავლო პოტენციალს. გარკვეულწილად საუბარია
ადამიანთა ცხოვრების ხარისხის უზრუნველყოფაზე.

თვითმმართველობა და მმართველობა
ამ მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს საშუალება მისცეს გააცნობიეროს სახელმწიფოს რაობა და
ფუნქციები. აღიქვას პოლიტიკური პროცესების მნიშვნელობა და ზოგადი კანონზომიერებები.
თვითმმართველობა და მმართველობა უკავშირდება იმ გადაწყვეტილებებს (ინდივიდუალურ,
ოჯახის, თემის, ქვეყნის დონეზე), რომლებიც განსაზღვრავს მოლოდინებს, ძალაუფლების მინიჭებას
ან საქმიანობის კონტროლს. ის მოიცავს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური, ან ჯგუფური თუ
საზოგადოებრივი საქმიანობის მართვის პროცესებისა და ლიდერობის სპეციფიკურ ნაწილს.

2. საგნობრივი კომპეტენციები
XI/XII კლასები
ეკონომიკა და სახელმწიფო
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
პიროვნული განვითარება

მდგრადი განვითარება

თვითმმართველობა და
მმართველობა

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.1.
მოსწავლეს შეუძლია
საქართველოში
ეკონომიკური

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.2.
მოსწავლეს შეუძლია შეაფასოს
საერთაშორისო
ურთიერთობების მნიშვნელობა

3

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.5.
მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს
სახელმწიფოს როლი საბაზრო

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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საქმიანობის
შესაძლებლობების
ანალიზი.

ქვეყნის ეკონომიკის
განვითარებისთვის.
არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.3.

ეკონომიკაში.

მოსწავლეს შეუძლია ახსნას

ეკონომიკის

საზოგადოებრივი

ფუნქციონირებაზე

ინსტიტუტების როლი საბაზრო

სახელმწიფო პოლიტიკის

ეკონომიკაში.

გავლენის ანალიზი.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.4.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.7.

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს

მოსწავლეს შეუძლია ახსნას

უმუშევრობის გავლენა

ფისკალური და მონეტარული

ცალკეულ ადამიანსა და
ქვეყანაზე.

პოლიტიკის როლი

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.6.
მოსწავლეს შეუძლია საბაზრო

ეკონომიკაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება: პიროვნული განვითარება
არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის
შესაძლებლობების ანალიზი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:











ჩამოთვლის საქართველოში ყველაზე გავრცელებულ ეკონომიკურ აქტივობებს და გამოყოფს
ისეთებს, სადაც სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების გადაწყვეტილებებს ყველაზე
ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭება;
ჩამოთვლის ეკონომიკურ სისტემებს (მაგ: მბრძანებლური, თავისუფალი, შერეული) და
მსჯელობს თითოეულის შესაბამისობაზე ადამიანის ეკონომიკურ უფლებებთან; ირჩევს, მისი
აზრით, ყველაზე მისაღებს და ასაბუთებს არჩევანს;
ახასიათებს საბაზრო ეკონომიკის ძირითად პრინციპებს (მაგ: კერძო საკუთრება, პირადი
მოტივაცია, არჩევანისა და საქმიანობის თავისუფლება, ბაზრებისა და ფასების სისტემა და ა.შ.);
მსჯელობს საქართველოს კონსტიტუციისა და სხვა კანონების შესაბამისობაზე საბაზრო
ეკონომიკის პრინციპებთან;
თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად, საკუთარ დასახლებაში ატარებს მცირე გამოკითხვას
გადასახადების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების გამოსავლენად (მაგ: რამდენად
აუცილებელია, რეალურია, მიზნობრივად და ეფექტურად გამოიყენება და ა.შ.); მიღებული
შედეგებისა და სკოლაში მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე წერს თემას –
"გადასახადების როლი ქვეყნის განვითარებაში";
ჩამოთვლის სიღარიბის მიზეზებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში; ადარებს მათ და
აყალიბებს მოსაზრებას მისი დაძლევის შესახებ;
ირჩევს რომელიმე საქმიანობას და თანაკლასელებთან ერთად მოიძიებს ინფორმაციას მისი
წარმატებით
განხორციელების
ეკონომიკურ
პირობებზე
(მაგ:
სამართლებრივი
ვალდებულებები, ბაზრის მდგომარეობა, რესურსები და ა.შ.); ანალიზის საფუძველზე ადგენს
მარტივ სამოქმედო გეგმას და წარუდგენს თანაკლასელებს.
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მიმართულება: მდგრადი განვითარება
არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია შეაფასოს საერთაშორისო ურთიერთობების მნიშვნელობა
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:








ასახელებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ძირითად მაჩვენებლებს (მაგ: მთლიანი
ეროვნული და შიდა პროდუქტი, ეკონომიკის ზრდის ტემპი, სამომხმარებლო კალათის
ოდენობა, სიღარიბის და უმუშევრობის დონე, ჰუმანური განვითარების ინდექსი); ადარებს
საქართველოს სხვა მსგავსი (მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ) ქვეყნების მონაცემებს;
განიხილავს მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლებს და აფასებს
შესაბამისი სახელმწიფოების გავლენას საქართველოსა და ამ ქვეყნების ეკონომიკურ
ურთიერთობაზე;
ირჩევს საქართველოს მოქალაქეთა ეკონომიკური საქმიანობის რომელიმე სფეროს და
მსჯელობს მისი განვითარებისათვის საერთაშორისო ურთიერთობების მნიშვნელობაზე;
ჩამოთვლის ამ მხრივ პრიორიტეტულ სახელმწიფოებს, რეგიონებსა თუ საერთაშორისო
ორგანიზაციებს და ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებას;
აღწერს თანამედროვე მსოფლიოში სახელმწიფოს ძლიერების კრიტერიუმებს და მათ
შესაბამისად აფასებს საქართველოს მდგომარეობას; თანაკლაასელებთან ერთად განიხილავს
მიღებულ შედეგებს და მათი შეფასებების გათვალისწინებით წერს ესეს საქართველოსა და
გარესამყაროს ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას საზოგადოებრივი ინსტიტუტების როლი საბაზრო
ეკონომიკაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:








ხსნის როგორ უწყობს ხელს საბაზრო ეკონომიკაში საზოგადოებრივი ინსტიტუტები (ბანკები,
პროფესიული კავშირები, არაკომერციული ორგანიზაციები) კერძო და იურიდიული პირების
მიერ საკუთარი მიზნების მიღწევას;
აღწერს როგორ უწყობს ხელს საკუთრების უფლება, ხელშეკრულებების პირობების დაცვა,
საზომი სტანდარტები და პასუხისმგებლობის ნორმები საქონლისა თუ მომსახურების
წარმოებას, ვაჭრობას;
გაითამაშებს კონსულტანტს, რომელიც კლიენტებს დასაბუთებულად არწმუნებს კონკრეტულ
წამოწყებაში ინვესტირების სარგებლიანობაში;
ხსნის რატომ იღებენ გამსესხებლები საპროცენტო სარგებელს მსესხებლებისაგან;
ასაბუთებს, რატომ არსებობს განსხვავება საპროცენტო სარგებელს შორის: ახალი და ძველი
მანქანის სესხისთვის, 15-წლიანი და 30-წლიანი ანაბრისთვის, მაღალი კრედიტუნარიანობისა
და დაბალი კრედიტუნარიანობის მქონეთათვის.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს უმუშევრობის გავლენა ცალკეულ ადამიანსა და
ქვეყანაზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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განიხილავს უმუშევრობის შედეგებს ინდივიდის და ქვეყნის მასშტაბით; ჩამოთვლის
უმუშევართა სოციალური დაცვის მისეულ გზებს;
აკავშირებს უმუშევრობის დონეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სხვა ძირითად
მაჩვენებლებთან და ადარებს სხვა მსგავსი (მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ) ქვეყნების მონაცემებს;
აღწერს ეკონომიკური წრებრუნვის მოდელსა და მისი აქტორების როლს;
აანალიზებს უმუშევრობის ზიანს როგორც ცალკეული ინდივიდების, ისე მთლიანად ქვეყნის
მასშტაბით;
ასაბუთებს, როგორ ამცირებს ინფლაცია ქვეყანაში ცხოვრების დონის ზრდის ტემპს (მინიშნება:
ინდივიდები და ორგანიზაციები ხარჯავენ რესურსებს, რათა თავი დაიცვან მომავალი ფასების
გამო შექმნილი გაურკვევლობისგან);
ერთმანეთს ადარებს მიმდინარე წლისა და 2000 წლის სამომხმარებლო კალათის ფასებს და
ხსნის როგორ ამცირებს ინფლაცია იმ მომხმარებელთა მსყიდველობით უნარს, რომელთა
შემოსავალი უცვლელია ან ინფლაციის ტემპებზე ნელა იზრდება;
ასახელებს უმუშევრობის სახეთა მაგალითებს, ხსნის მათ შორის განსხვავებას და ასაბუთებს
რომელ ფორმას მოაქვს ყველაზე მეტი ზიანი ეკონომიკისათვის;
ხსნის, როგორ ზრდის მოსალოდნელი ინფლაცია საპროცენტო სარგებელს;
აანალიზებს ინფლაციის დანახარჯებს სხვადასხვა ჯგუფისთვის.

მიმართულება: თვითმმართველობა და მმართველობა
არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს სახელმწიფოს როლი საბაზრო ეკონომიკაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:










აანალიზებს სახელმწიფოს, როგორც კერძო საკუთრების უფლების განმსაზღვრელისა და
დამცავის როლს;
ხსნის იმ მიზეზებს, რომელთა გამო ბაზარს არ შეუძლია რესურსების ეფექტიანად განაწილება:
(1) არასათანადოდ არის განსაზღვრული და დაცული საკუთრების უფლება; (2) გარეგანი
ეფექტები, რომლებიც მრავალ ადამიანზე მოქმედებს, უკავშირდება კონკრეტული პროდუქტის
წარმოებას ან მოხმარებას და (3) ბაზრები არასაკმარისად კონკურენტულია;
ხსნის გარემოს დაბინძურების, ვაქცინაციის, სამედიცინო გამოკვლევების საკითხებში
სახელმწიფოს მონაწილეობის მიზეზებს და შეუძლია განსაზღვროს ამ საკითხებში სახელმწიფო
როლი;
ხსნის, რატომ არსებობს წყლის ან ელექტროენერგიის ერთადერთი მომწოდებელი;
აღწერს სახელმწიფო დახმარების 2-3 პროგრამას და სახელმწიფოს მიერ მათი განხორციელების
მიზეზებს. განსაზღვრავს მოსახლეობის ჯგუფებს, რომლებსაც ეკისრებათ პროგრამასთან
დაკავშირებული ხარჯები და რომლებიც იღებენ სარგებელს;
მსჯელობს საქართველოს ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის შესახებ.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირებაზე სახელმწიფო
პოლიტიკის გავლენის ანალიზი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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ხსნის, რატომ იყენებს სახელმწიფო გადასახადების მოკრეფის შედეგად მიღებულ თანხას
ეროვნული უსაფრთხოების, დაწყებითი განათლების, გზების მშენებლობის და სხვათა
დაფინანსებისთვის და რატომ იქნებოდა შეუძლებელი სახელმწიფოს დახმარების (მხოლოდ
კერძო სექტორის დახმარებით) გარეშე ამ სფეროების განვითარება;
ასაბუთებს, რომ ხშირად სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების დანახარჯები სარგებელს
აჭარბებს, რასაც მრავალი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს: ამომრჩევლებზე, საჯარო მოხელეებზე
მოქმედი სტიმულები, დაინტერესებულ პირთა მიერ განხორციელებული ქმედებები, რაც
ძვირი უჯდება საზოგადოებას ან ეკონომიკური ეფექტიანობისაგან განსხვავებული სხვა
მიზნები;
აანალიზებს, რომ პოლიტიკურ ლიდერებს შესაძლოა ისეთი პოლიტიკის გატარების
სტიმულები ამოძრავებდეთ, რომლის დანახარჯები მრავალ ადამიანზე ნაწილდება, ხოლო
სარგებელს პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე მცირე ჯგუფი იღებს;
აანალიზებს, რატომ უჭერენ ხშირად მხარს დაინტერესებული ჯგუფები ფასების კონტროლის
პოლიტიკას, რომელიც ამცირებს წარმოებული საქონლისა და მომსახურების რაოდენობას, რის
შედეგადაც მომხმარებელი ვერ იღებს ზოგ ისეთ საქონელსა და მომსახურებას, რომლის
მნიშვნელობა აჭარბებს მისი წარმოების დანახარჯებს.

არჩ.ეკონ.სახ. XI/XII.7. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის როლი
ეკონომიკაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:







ფისკალური პოლიტიკის ისტორიული მაგალითების განხილვის საფუძველზე, ხსნის მის
მიზეზებს;
ახასიათებს ფისკალურ პოლიტიკას, რომელსაც შესთავაზებდა შემდეგი პრობლემების
გადასაჭრელად: (1) მზარდი უმუშევრობა, (2) მზარდი ინფლაცია. ასაბუთებს საკუთარ
რეკომენდაციას;
ხსნის განსხვავებას ბიუჯეტის დეფიციტსა და სახელმწიფო ვალს შორის და განსაზღვრავს რა
დრო დასჭირდებოდა სახელმწიფო ვალის გადახდას არსებული მშპ-ს პირობებში, თუ მას
მხოლოდ ვალის გადასახდელად გამოიყენებდნენ;
ხსნის მონეტარული პოლიტიკის არსს და მის გავლენას ფულის მასაზე და საპროცენტო
სარგებელზე.

პროგრამის შინაარსი
1.

საქართველოში გავრცელებული ეკონომიკური საქმიანობის ისტორიული და თანამედროვე
ფორმები
2. ეკონომიკური სისტემები
3. საერთაშორისო ურთიერთობები და მისი მნიშვნელობა
4. საზოგადოებრივი ინსტიტუტები და საბაზრო ეკონომიკა
5. სამართლიანი და უსამართლო გადასახადები
6. საგადასახადო პოლიტიკა
7. გადასახადები და კეთილდღეობა
8. სახელმწიფო და კერძო საკუთრება
9. სახელმწიფო პოლიტიკა
10. უმუშევრობა, მისი ფორმები, გავლენა
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11.
12.
13.
14.

სახელმწიფო ვალი
ინფლაცია, მისი გავლენა და დაძლევის გზები
ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა
ეკონომიკური განვითარების ძირითადი მაჩვენებლები
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თავი LXII
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”თეატრალური ხელოვნება”

1.

ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი
თეატრალური ხელოვნების შესწავლა, წარმოსახვითი სამყაროს შექმნა და ცხოვრება ამ სამყაროში
(როლების გათამაშება) საკუთარი თავისა და ირგვლივ არსებული გარემოს შემეცნების უნიკალური
გზაა. თეატრალური ხელოვნების შესწავლის დროს შეძენილი უნარ-ჩვევები დაეხმარება მოსწავლეს
როგორც ადამიანებთან ურთიერთობაში, კერძოდ, საკუთარი და სხვისი განცდების, შეხედულებების,
დამოკიდებულებების გაგებაში, ისე სამყაროს შესახებ მიღებული ცოდნის გაღრმავებასა და
შემდგომი პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებაში. გარდა ამისა, სპექტაკლის შექმნა,
წარმოდგენა და ანალიზი გუნდური საქმიანობაა. აქედან გამომდინარე, რეალურ და წარმოსახვით
სამყაროში კომუნიკაციის მეშვეობით მოსწავლეს უვითარდება მოსმენის, საუბრის, ადამიანებთან
ურთიერთობის, განსხვავებული აზრისა და მსოფლმხედველობის მიმართ შემწყნარებლური
დამოკიდებულების და სხვის მიმართ თანაგრძნობის უნარს.
ბ) თეატრალური ხელოვნების სწავლების მიზნები:




თეატრალური ხელოვნების მიმართ ინტერესის გაღვიძება
შემოქმედებითობის განვითარება
თეატრალური ხელოვნების ნიმუშების მსოფლიო კულტურის კონტექსტში გააზრების უნარის
ჩამოყალიბება

გ) არჩევითი საგნის სწავლების ორგანიზება
კურსი ერთმოდულიანია და გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე.
დ) არჩევითი საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
წარმოდგენილ კურსში დრამატული ხელოვნების შესწავლა სამი მიმართულებით იშლება. ესენია:
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და იდეების გამოხატვა. ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები
ქმნიან და წარმოადგენენ დრამატულ ნამუშევრებს. იკვლევენ ხასიათებსა და მოვლენებს ტექსტსა და
საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.
კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია. მოსწავლეები აანალიზებენ დრამატულ ნამუშევრებს, აფასებენ
საკუთარ და სხვების სამსახიობო არჩევანს.
თეატრალური ხელოვნება კონტექსტში. მოსწავლეები შეისწავლიან თეატრალური ხელოვნების
თეორიულ და ისტორიულ ასპექტებს, დრამის წარმოშობასა და როლს საზოგადოების ცხოვრებაში.

27

2. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლაsები
თეატრალური ხელოვნება
(არჩ.თ.ხ.)
არჩევითი კურსის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

თეატრალური ხელოვნების აღქმა

იდეების გამოხატვა

კონტექსტში

არჩ.თ.ხ. X/XI/XII.1. მოსწავლე
იცნობს და შეუძლია თეატრალური
ხელოვნების ელემენტებისა და
პრინციპების გამოყენება
შემოქმედებითი აქტივობისას.
არჩ.თ.ხ. X/XI/XII.2. მოსწავლეს
შეუძლია მონაწილეობის მიღება
სპექტაკლში.

არჩ.თ.ხ. X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია ეტიუდის, სცენის,
სპექტაკლის გაანალიზება.

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.5. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიკვლიოს ქართული
თეატრის ისტორიის ძირითადი
ეტაპები.

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.4. მოსწავლე
ჩაბმულია თეატრალურ ცხოვრებაში.

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.6. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიკვლიოს და
გააანალიზოს თეატრალური
ხელოვნება.
არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.7. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიკვლიოს
თეატრალური ხელოვნების
როლი საკუთარ და საზოგადოების
ცხოვრებაში

სწავლის შედეგები და ინდიკატორები
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და იდეების გამოხატვა
არჩ.თ.ხ..X/XI/XIII.1.

მოსწავლე იცნობს და შეუძლია თეატრალური ხელოვნების ელემენტებისა და

პრინციპების გამოყენება შემოქმედებითი აქტივობისას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



აღიქვამს და ფლობს საკუთარ სხეულს;
ავლენს წარმოსახვისა და ყურადღების კონცენტრაციის უნარს;



გაითამაშებს სცენას, ეპიზოდს საკუთარი ცხოვრებიდან, მიმართავს იმპროვიზაციას;



იყენებს ვოკალურ მონაცემებს, მიმიკას, ჟესტებს, სხეულის პლასტიკას სიმღერის, მუსიკალური
ფრაგმენტის შესრულებისას;



ცეკვით, მოძრაობით
განწყობილებას;

აყვება

სხვადასხვა

სტილის
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მუსიკას

და

სხეულის

ენით

გადმოსცემს



განასახიერებს მხატვრულ სახეს (მაგ. კონკრეტულ საგანს, პერსონაჟს) და გადმოსცემს განწყობილებას,
ემოციას, ქმედებას მიმიკის, ჟესტის, მოძრაობის საშუალებით;



ასახიერებს რამდენიმე მოქმედ პირს ლიტერატურული ტექსტის შინაარსიდან გამომდინარე
(ავტორი, პერსონაჟი);
შეარჩევსEტემპს, რიტმს, იყენებს შესაბამის ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტებს, იცავს ლოგიკურ
მახვილებს, პაუზას სხვადასხვა ტიპის ლიტერატურული ტექსტის კითხვისას.



არჩ.თ.ხ..X/XI/XIII.2.

მოსწავლეს შეუძლია სპექტაკლში მონაწილეობის მიღება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:













წამოჭრის პრობლემას და მის მიხედვით შეარჩევს სპექტაკლის თემას;
თანაკლასელებთან
ერთად
განიხილავს
და
შეარჩევს
ლიტერატურულ
მასალას
წარმოდგენისათვის;
წარმოადგენს შერჩეულ მასალას / თემას პიესის ფორმით;
თანაკლასელებთან ერთად ანაწილებს როლებს;
თანამშრომლობს მხატვართან, მუსიკალურ გამფორმებელთან;
რეპეტიციების დროს იცავს ეთიკის ნორმებს;
არ იბნევა მაყურებლის წინაშე და მიმართავს იმპროვიზაციას გაუთვალისწინებელ სიტუაციაში;
წარმოდგენის მსვლელობისას ასრულებს სიმღერას, ცეკვას;
იყენებს სივრცეში ორიენტაციის უნარს სპექტაკლის დროს;
არ არღვევს სამსახიობო ანსამბლს;
ქმნის პირობით სამყაროს ხმით, მხატვრული, მუსიკალური გაფორმებით, გახმოვანებით;
სპექტაკლის მსვლელობისას ინარჩუნებს შემოქმედებით ატმოსფეროს კულისებში.

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.3. მოსწავლეს შეუძლია ეტიუდის, სცენის, სპექტაკლის გაანალიზება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:








საუბრობს სპექტაკლით / ეტიუდით / სცენით გამოწვეულ შთაბეჭდილებაზე;
მსჯელობს, რა არის სპექტაკლის იდეა, თემა, პრობლემა და რა თეატრალური ხერხებია
გამოყენებული მათ გადმოსაცემად (სიტყვა, მოქმედება, მსახიობის ოსტატობა, სცენოგრაფია,
მუსიკალური გაფორმება...);
აანალიზებს სპექტაკლის, როგორც დროში მიმდინარე ნაწარმოების კომპოზიციურ წყობას
(ექსპოზიცია, კვანძის შეკვრა, კულმინაცია, კვანძის გახსნა, ფინალი; გამჭოლი მოქმედება);
განიხილავს და აფასებს მსახიობის ოსტატობას (მაგ, როლის შესრულების მანერა, სცენური
სახის გადაწყვეტა, მეტყველების კულტურა, სასცენო მოძრაობა, ორიენტირება სცენიურ
სივრცეში);
საუბრობს, როგორ არის გამოყენებული მხატვრული სახის განვითარებისათვის თეატრალური
ხელოვნების ელემენტები (კოსტიუმი, გრიმი, განათება, დეკორაცია, მუსიკალური გაფორმება,
სცენა);
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მსჯელობს როლის ფუნქციაზე სპექტაკლში (მაგალითად, როდრიგოს ფუნქცია შექსპირის
ტრაგედიაში "ოტელო");
 საუბრის დროს იყენებს შესაბამის ტერმინებს.
არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.4. მოსწავლე ჩაბმულია თეატრალურ ცხოვრებაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





ესწრება სპექტაკლებს, რეპეტიციებს;
ხვდება თეატრალური ხელოვნების მოღვაწეებს / მუშაკებს პროფესიული რჩევების მიღების
მიზნით;
აწყობს სპექტაკლის განხილვას (მსჯელობა, აზრის გამოთქმა, კამათი, კრიტიკა);
წერს რეცენზიას სპექტაკლზე დასწრების შემდეგ და აცნობს თანაკლასელებს.
თეატრალური ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.5. მოსწავლეს შეუძლია გამოიკვლიოს ქართული თეატრის ისტორიის
ძირითადი ეტაპები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




ირჩევს ქართული თეატრის ისტორიის რომელიმე პერიოდს და აანალიზებს ისტორიული,
სოციალური და პოლიტიკური ვითარების გავლენას თეატრზე;
მსჯელობს არჩეული პერიოდის ქართული თეატრის მოღვაწეების შემოქმედებაზე
(დრამატურგები, რეჟისორები, მსახიობები, კომპოზიტორები, მხატვრები და ა.შ.);
მოიძიებს მასალას რომელიმე ცნობილ სპექტაკლზე და აცნობს თანაკლასელებს.

არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.6. მოსწავლეს შეუძლია გამოიკვლიოს და გააანალიზოს თეატრალური
ხელოვნება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


იკვლევს დრამატურგიის სპეციფიკას ცნობილი ქართული და უცხოური
პიესების მაგალითზე;




მსჯელობს თეატრსა და კინოს შორის არსებულ მსგავსება-განსხვავებაზე;
მსჯელობს თეატრალური ხელოვნების განსხვავებულ ფორმებზე (თოჯინური, ჩრდილების,
ნიღბების თეატრი, პანტომიმა, ბალაგანი...) და მიმდინარეობებზე (აბსურდის თეატრი,
კლასიკური თეატრი...);
კონკრეტული სპექტაკლის მაგალითზე მსჯელობს, როგორ აირეკლავს თეატრი ქვეყნის
კულტურას, საზოგადოებრივ ურთიერთობებს, პოლიტიკურ, ისტორიულ ვითარებას;




ახასიათებს სხვადასხვა დრამატულ ჟანრს (ტრაგედია, კომედია, მელოდრამა, ვოდევილი);



მსჯელობს იმის შესახებ, როგორ ერწყმის ერთმანეთს ხელოვნების სხვადასხვა დარგი თეატრში
და განიხილავს თეატრთან დაკავშირებულ პროფესიებს;
მსჯელობს თეატრის იმ მუშაკებზე და მათ როლზე თეატრში რომლებიც თავად არ ჩანან
სცენაზე (დეკორატორი, რეკვიზიტორი, გრიმიორი, მკერავი, ჩამცმელი...);




შეისწავლის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაძლებლობებს თეატრალურ ხელოვნებაში (განათება,
მუსიკალური გაფორმება, სცენის ტექნიკური მოწყობა...).
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არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.7. მოსწავლეს შეუძლია გამოიკვლიოს თეატრალური ხელოვნების როლი საკუთარ
და საზოგადოების ცხოვრებაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:








მსჯელობს თეატრის როლზე მის ცხოვრებაში;
საუბრობს თეატრალურ დასზე/ სპექტაკლზე/ რეჟისორზე/ მსახიობზე/ როლზე, რომელიც
განსაკუთრებით მოსწონს და ასაბუთებს თავის დამოკიდებულებას;
განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს თეატრალური ხელოვნების შესწავლით მიღებული
ცოდნა და უნარები სხვადასხვა პროფესიაში;
მსჯელობს თანამედროვე ქართული თეატრის როლზე;
საუბრობს უმაღლესი განათლებისა და კარიერის შესაძლებლობაზე თეატრალურ ხელოვნებასა
და მის მომიჯნავე დარგებში (კინო, ტელევიზია);
გამოთქვამს ვარაუდს, რა პრობლემაზე / თემაზე იქნება აქტუალური სპექტაკლის დადგმა
მოცემულ მომენტში და მაყურებლის შესაძლო რეაქციაზე;
მსჯელობს
თეატრის როლზე საზოგადოების
ცხოვრებაში
კონკრეტული ნიმუშების
მაგალითზე (მაგალითად, თ. ჩხეიძის "ჯაყოს ხიზნები", მ. თუმანიშვილის "ანტიგონე").

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი
სამსახიობო ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები:


ყურადღება, წარმოსახვა, ინტონაცია, ტემპი, რიტმი, მიმიკა, ჟესტი, ლოგიკური მახვილი, პაუზა,
შეფასება, სხეულის პლასტიკა, ვოკალური მონაცემები (ლიტერატურული ტექსტის კითხვა;
ემოციების, განწყობილების გადმოცემა; მხატვრული სახის განსახიერება; სცენის გათამაშება;
იმპროვიზაცია, სიმღერის, ცეკვის შესრულება).

სპექტაკლში მონაწილეობა:


პრობლემის დასმა, თემის შერჩევა, პიესის შექმნა, როლების განაწილება, პირობითი სამყაროს
შექმნა (მხატვართან, მუსიკალურ გამფორმებელთან თანამშრომლობა).

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:


დასწრება თეატრალურ წარმოდგენებზე, რეპეტიციებზე; თეატრალური წარმოდგენის, მისი
ფრაგმენტის ანალიზი შესაფერისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირად და წერილობით;
სპექტაკლის იდეის, თემის, პრობლემის, კომპოზიციური წყობის და გამოყენებული
თეატრალური ხერხების განხილვა; მსახიობის ოსტატობით და თეატრალური ხელოვნების
სხვადასხვა ელემენტებით შექმნილი მხატვრული სახის ანალიზი; შეხვედრა თეატრალური
ხელოვნების მოღვაწეებთან.

თეატრალური ხელოვნება კონტექსტში:


ისტორიული, სოციალური და პოლიტიკური ვითარების გავლენის კვლევა თეატრზე ქართული
თეატრის ისტორიის შერჩეული პერიოდის მაგალითზე; ქართული თეატრის მოღვაწეების
შემოქმედების განხილვა; მსჯელობა თეატრალური ხელოვნების განსხვავებულ ფორმებსა და
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მიმდინარეობებზე, თეატრსა და კინოს შორის არსებულ მსგავსება-განსხვავებებზე, თეატრის
მუშაკების როლზე თეატრში; საუბარი თეატრთან დაკავშირებულ პროფესიებზე, თანამედროვე
ტექნოლოგიების გავლენაზე; თეატრალური ჟანრების დახასიათება, ძველი და ახალი
თეატრალური ფორმების შედარება; თეატრის როლის ანალიზი საკუთარ და საზოგადოების
ცხოვრებაში.
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თავი LXIII
ორმოდულიანი საგნობრივი პროგრამა : ”კინოხელოვნება”
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
კინემატოგრაფიის წარმოშობამ არსობრივი ცვლილებები გამოიწვია არა მარტო თანამედროვე (XX
საუკუნის) კულტურის გაგებაში, არამედ კომუნიკაციის ფორმებსა და ზოგადად მოდერნულ
სამყაროში, რომელსაც ვიზუალური კომუნიკაციის ერადაც მოიხსენიებენ. ამდენად ძალიან
მნიშვნელოვანია, მოსწავლე უკვე სკოლაშივე ეზიაროს სამყაროს აღქმისა და რეფლექსიის ამ
სპეციფიკურ სისტემას.
ამ პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეები იძენენ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს კინოხელოვნებაში,
უვითარდებათ რეალურ სამყაროზე დაკვირვების, მოძრავი ვიზუალური სახეებით აზროვნების, მისი
გრძნობადი აღქმისა და გააზრების უნარი; ეცნობიან კინოტექსტის სტრუქტურას და ელემენტების
ფუნქციას, კინოხელოვნების სინთეზურ ბუნებას და გამომსახველობას, კინოს ენას და ძირითად
ტერმინოლოგიას. უყურებენ და აანალიზებენ ქართული და უცხოური ფილმების ნიმუშებს
ისტორიულ კონტექსტში. პრაქტიკულად გაივლიან კინოს შექმნის ყველა ეტაპს, რომლის დროსაც
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მიღებასთან ერთად უყალიბდებათ ადამიანებთან ურთიერთობის,
განსხვავებული აზრისა და მსოფლმხედველობის მოსმენისა და გაგების უნარი.

ბ) კინოხელოვნების სწავლების მიზნები და ამოცანები
კინოხელოვნების სწავლების მიზნებია:








რეალურ სამყაროზე დაკვირვების, წარმოსახვის, მოძრავი ვიზუალური სახეებით აზროვნების,
მისი გრძნობადი აღქმისა და გააზრების უნარის ჩამოყალიბება;
კინოს უნივერსალური ენის შესწავლა, მისი საშუალებით ქართულ და მსოფლიო
კინონამუშევრებთან ზიარება;
სამყაროს ერთიანობის აღქმის უნარის ჩამოყალიბება;
კინოხელოვნების ნიმუშების აღქმისა და კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარება;
კინოხელოვნების ნიმუშების მსოფლიო კულტურის კონტექსტში გააზრების უნარის
ჩამოყალიბება;
შემოქმედებითი საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება;
გადაღებისთვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებების გაცნობა-დაუფლება.

კინოხელოვნების სწავლების ამოცანებია:
ფასეულობები და
დამოკიდებულებები
 პატივისცემის
გრძნობის
განვითარება
ეროვნული
და მსოფლიო კულტურის

უნარ-ჩვევები
 შემოქმედებითი აზროვნებისა და გაგების უნარის
განვითარება.
33

ცოდნა
 კინოს
ენისა
და
სპეციფიკის შესწავლა;
 კინორეფლექსაციის

მიმართ.
 სოციალური მგრძნობელობის, თანაგანცდისა და
თანაგრძნობის
უნარის
განვითარება.
 შემწყნარებლური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება
სხვა ადამიანების, განსხვავებული აზრის, რელიგიურ-კულტურული
ტრადიციებისა და მსოფლმხედველობისადმი.
 მოქალაქეობრივი
თვითშეგნების, პასუხისმგებლობისა და პრინციპულობის
ჩამოყალიბება.

 დასაბუთებული
მსჯელობისა და კრიტიკული
აზროვნების განვითარება.
 ხედვის
კულტურის,
წარმოსახვის, ცალკეულ
დეტალზე დაკვირვების,
გარემომცველი რეალობის
ფრაგმენტაციისა
და
გამთლიანების
უნარის
განვითარება.
 ჩანაფიქრის
მკაფიოდ
გადმოცემის, ამბის დრამატურგიულად აწყობის
უნარის ჩამოყალიბება.
 გუნდური
მუშაობის
უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბება.
 კინოტექნიკის
გამოყენების
უნარების
განვითარება.

საშუალებით რეალობაზე
წარმოდგენის
ჩამოყალიბება.
 კინოს ისტორიისა და
თანამედროვე
პროცესების გაცნობა და
გააზრება.
 კინოს
მეშვეობით
მსოფლიო
კულტურის
მრავალფეროვნებას-თან
ზიარება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

წარმოდგენილი არჩევითი საგანი ორმოდულიანია. თითოეული მოდული გათვლილია 30 აკადემიურ
საათზე.
პირველი მოდული მოსწავლისათვის თეორიული ცოდნის გადაცემას გულისხმობს და მოიცავს ორ
მიმართულებას: 1. კინოხელოვნების აღქმა კონტექსტში (მოსწავლე შეისწავლის კინოხელოვნების
გამომსახველობით საშუალებებსა და კინოს ისტორიის ძირითად ეტაპებს); 2. კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია (განიხილავს შესწავლილი პერიოდების ფილმებს, მათ თავისებურებებს ზეპირი ან
წერილობითი სახით).
მეორე მოდული ითვალისწინებს თეორიული ცოდნის გაღრმავებასა და მის პრაქტიკულ საქმიანობაში
გამოყენებას. იგი მოიცავს სამ მიმართულებას: 1. პრაქტიკული უნარ- ჩვევები და იდეების გამოხატვა
(წერს სცენარს და მუშაობს კინოპროექტზე); 2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია (წარადგენს საკუთარ
პროექტს, აანალიზებს ფილმებს); 3. კინოხელოვნების აღქმა კონტექსტში (შეისწავლის ძირითად
მიმდინარეობებსა და მიმართულებებს და თანამედროვე კინოპროცესს).
დ) საგნის მიმართულებების აღწერა

I მოდული
ამ მოდულით მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ გაიცნონ და გაიაზრონ კინოისტორიის ძირითადი
ეტაპები, შეისწავლონ კინოხელოვნების ენა და გამომსახველობითი საშუალებების თავისებურებები,
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გამოიმუშაონ კრიტიკული აზროვნებისა და ანალიზის უნარ-ჩვევები. ამ მიზნით თეორიული კურსი
იყოფა ორ მიმართულებად: 1. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია; 2. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში.
1. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები შეისწავლიან კინემატოგრაფის თეორიულ და
ისტორიულ ასპექტებს, მისი წარმოშობის წინაპირობებსა და განვითარების მნიშვნელოვან ეტაპებს,
გამომსახველობით საშუალებებს, ტერმინოლოგიას, კინოთხრობის ელემენტებსა და პრინციპებს,
თანამედროვე ტექნოლოგიებს. განიხილავენ, თუ რამდენად განისაზღვრება ფილმი ისტორიულკულტურული თუ სოციალური კონტექსტით და პირიქით, ახდენს თუ არა კინო ზეგავლენას
საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე.
2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები უყურებენ ფილმს, წერენ რეცენზიას, განიხილავენ მას და
მართავენ დისკუსიებს, რომლის დროსაც სწავლობენ საკუთარი შეფასება/შეხედულებების მკაფიოდ
არტიკულირებას და ეუფლებიან საჯაროდ აზრის გამოთქმის კულტურას, ამავე დროს სხვისი აზრის
მოსმენასა და გაგებას.
II მოდული
II მოდული მოსწავლეებს საშულებას აძლევს გაიღრმავონ პირველ ეტაპზე მიღებული თეორიული
ცოდნა და გამოიყენონ ის პრაქტიკულ საქმიანობაში. მოსწავლეები შეისწავლიან მიმდინარეობებსა და
მიმართულებებს და მუშაობენ კინოპროექტზე (ჩანახატი, ფოტო–ფილმი, რამდენიმე წუთიანი
ვიდეოფილმი, კლიპი, რეკლამა). იგი მოიცავს სამ მიმართულებას: 1. შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება; 2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია; 3. ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში.
1. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები გაივლიან კინოპროექტის შექმნის ყველა ეტაპს
(ლიტერატურული და სარეჟისორო სცენარი,
გადაღება, მონტაჟი, პრეზენტაცია), რისთვისაც
შემოქმედებით უნარსა და წარმოსახვასთან ერთად იყენებენ სწავლის პროცესში მიღებულ თეორიულ
ცოდნას (დრამატურგიული განვითარება, კადრირება, კომპოზიცია, ხედების მონაცვლეობა და ა.შ.).
მოსწავლეს ეძლევა საშუალება ინტერესებისა და შესაძლებლობების მიხედვით განსაზღვროს თავისი
ფუნქცია პროექტში.
2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები უყურებენ ფილმს, წერენ რეცენზიას, განიხილავენ მას და
მართავენ დისკუსიებს, რომლის დროსაც სწავლობენ საკუთარი შეფასება/შეხედულებების მკაფიოდ
არტიკულირებას და ეჩვევიან საჯაროდ აზრის გამოთქმის კულტურას, ამავე დროს სხვისი აზრის
მოსმენასა და გაგებას.
3. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები იღრმავებენ პირველ ეტაპზე მიღებულ ცოდნას, ეცნობიან
მიმდინარეობებსა და მიმართულებებს, განიხილავენ, თუ რამდენად განისაზღვრება ის ისტორიულკულტურული თუ სოციალური კონტექსტით.
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2. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასები
კინოხელოვნება
I მოდული (თეორიული კურსი)
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.I.კ.ხ. X/XI/XII.1.1. მოსწავლე ირჩევს და
იკვლევს მსოფლიო კინოხელოვნების რომელიმე
ეტაპს.

არჩ.I.კ.ხ.X/XI/XII. 3. მოსწავლეს შეუძლია
ფილმების გაანალიზება.

არჩ.I.კ.ხ. X/XI/XII.2. მოსწავლე იკვლევს და

არჩ.I.კ.ხ.X/XI/XII .4. მოსწავლეს შეუძლია
განიხილოს და გააანალიზოს
თანამედროვე კინოპროცესი.

შეუძლია გააანალიზოს კინოხელოვნების როლი
საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: კინოხელოვნების აღქმა კონტექსტში
არჩ.კ.ხ.I.X/XI/XII..1. მოსწავლე ირჩევს და იკვლევს მსოფლიო კინოხელოვნების რომელიმე ეტაპს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასაბუთებს თავის არჩევანს;
 აგროვებს ინფორმაციას ამა თუ იმ ეტაპის შესახებ და აწყობს პრეზენტაციას
(ინდივიდუალურად ან ჯგუფთან ერთად);
 აანალიზებს არჩეული ეტაპის ისტორიულ, სოციალურ-პოლიტიკურ, კულტურულ კონტექსტს
(მიმდინარე პოლიტიკური თუ სოციალური პროცესები და მათი გავლენა ზოგად კულტურულ
ატმოსფეროზე);
 მსჯელობაში გამოყოფს ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელ გამომსახველობით საშუალებებს
(კადრის კომპოზიცია, ხედები, რაკურსები, განათება, ფილმის რიტმი და სხვა);
 ირჩევს მისთვის საინტერესო კინემატოგრაფისტს და იკვლევს მის შემოქმედებას;
 ირჩევს და მსჯელობს ქართული კინოს რომელიმე ეტაპის (უხმო პერიოდი, 20-იანი წლები, 60იანი წლები და სხვა) ისტორიული და კულტურული კონტექსტის შესახებ;
 ადარებს ქართული კინოს არჩეულ პერიოდს მსოფლიო კინემატოგრაფში პარალელურად
მიმდინარე პროცესთან;
 აგროვებს ინფორმაციას და გამოთქვამს საკუთარ დამოკიდებულებას თანამედროვე
კინოპროცესში ახალი ტექნოლოგიების როლზე.
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არჩ.კ.ხ.I.X/XI/XII.2. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია გააანალიზოს კინოხელოვნების როლი
საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს კინოხელოვნების როლზე საკუთარ ცხოვრებაში;
 მსჯელობს შემოქმედის (რეჟისორის, დრამატურგის, მსახიობის) მოქალაქეობრივ როლზე
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში;
 მსჯელობს კინოხელოვნების ზეგავლენაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების და ცხოვრების
სტილის ჩამოყალიბებაზე;
 განმარტავს როგორ შეუძლია გამოიყენოს კინოხელოვნების შესწავლით მიღებული ცოდნა და
უნარები მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში;
 საუბრობს უმაღლესი განათლების და პროფესიული დასაქმების შესაძლებლობაზე
კინოხელოვნებასა და მის მომიჯნავე დარგებში (ტელევიზია, სარეკლამო საქმე, თეატრი).

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
არჩ.კ.ხ.I.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ფილმების გაანალიზება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გამოყოფს არჩეული ეტაპის ფარგლებში მისთვის საინტერესო ფილმის იდეასა და თემატიკას,
გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებასა და დამოკიდებულებას მის მიმართ (წერითი ფორმით და
დისკუსიისას);
 განსაზღვრავს ფილმის ჟანრს და ახასიათებს მის თავისებურებას და გადმოგვცემს საკუთარ
დამოკიდებულებას ამ კონკრეტული ჟანრისადმი;
 ახდენს სამსახიობო შესრულების თავისებურების ანალიზს: აღწერს, თუ რამდენად
დამაჯერებელი და უშუალოა მსახიობი, რამდენად ახერხებს პერსონაჟის ფსიქოლოგიური
ნიუანსების გამოვლენასა და მხატვრული სახის შექმნას;
 ახდენს ფილმის სტრუქტურის მარტივ ანალიზს: მიუთითებს, თუ რა საშუალებებს იყენებს
რეჟისორი ჩანაფიქრის მხატვრულად გადმოცემისთვის - როგორ აწყობს დრამატურგიულად,
როგორია კადრის კომპოზიცია, ხედები, რაკურსები, განათება, ფილმის რიტმი და ა.შ.;
 ახდენს აუდიო სტრუქტურის მარტივ ანალიზს: განსაზღვრავს რამდენად დიდია ხმის
მხატვრული დატვირთვა, როგორ იყენებს რეჟისორი დიალოგს, ხმოვან პაუზებს, მუსიკას და
ა.შ.;
 განსაზღვრავს კინოენის ძირითად ელემენტებს: (კადრი, კომპოზიცია, მონტაჟის ელემენტები
და სხვა);
 საუბრისა და წერის დროს იყენებს კინოტერმინოლოგიას (მსხვილი ხედი, რაკურსი, დეტალი,
პანორამა და სხვ.).
არჩ.კ.ხ.I.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს და გააანალიზოს თანამედროვე კინოპროცესი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ნახულობს კინოთეატრში (ან მოიძიებს ინტერნეტის მეშვეობით) ფილმებს მიმდინარე
რეპერტუარიდან და თანაკლასელებთან ერთად აწყობს მათ განხილვას;
 ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებას დისკუსიაში;
 წერს რეცენზიას და განიხილავს მას თანაკლასელებთან ერთად;
 დამუშავებულ მასალას წარადგენს თანაკასელების წინაშე (პრეზენტაცია).
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პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი
კინოს გამომსახველობითი საშუალებები და თხრობის ძირითადი პრინციპები:
კადრი, კომპოზიცია, მონტაჟი (ფრაგმენტები ს. ეიზენშტეინის “ჯავშნოსანი პოტიომკინიდან” და მ.
კალატოზიშვილის “ჯიმ-შვანთედან”), კამერის მოძრაობა (ფრაგმენტები მ. კალატოზიშვილის “მეკუბადან” და ფ. ფელინის “8 1/2”-დან), განათება, ხმოვანი პარტიტურა (ფრაგმენტები რ. უაიზის
“ვესტსაიდური ისტორიიდან” და ო. იოსელიანის “იყო შაშვი მგალობელი”), სიუჟეტის
დრამატურგიული წყობა, ჟანრი (მიუზიკლი - მ. ფორმანის “თმები”, მელოდრამა - უ. უაილერი
“რომაული არდადეგები”, საშინელებათა ფილმი - ს. კუბრიკის “ნათება”, დრამა - ლ. მალის
“ნახვამდის, ბავშვებო” ან “ლაკომბ-ლუსიენი”, ისტორიული ფილმი - ლ. ბესონის “ჟანა დ’არკი” და ა.შ.)
და სხვ.
კინემატოგრაფის წარმოშობა და განვითარების მნიშვნელოვანი ეტაპები:
1. უხმო პერიოდი (ძმები ლუმიერების, ჟ. მელიესის, ჩ. ჩაპლინის ფილმები; ვ. ამაშუკელი, კ.
მიქაბერიძის “ჩემი ბებია”);
2. 30-40-იანი წლები - ხმის მოსვლა კინოში და გამომსახველობითი საშუალებების ევოლუცია (ო.
უელსის “მოქალაქე კეინი”, ალ. ჰიჩკოკის “ფსიქო” დ. რონდელის ,,დაკარგული სამოთხე“);
3. საბჭოთა ტოტალიტარული კინო (გ. ალექსანდროვის ,,მხიარული ახალგაზრდობა“ მ. ჭიაურელის
,,ფიცი“, ,,გიორგი სააკაძე“ );
4. ომისშემდგომი პერიოდი (ფ. ფელინის “გზა”, ფრ. ტრიუფო “400 დარტყმა”, ი. ბერგმანის „მარწყვის
მდელო“, რ. როსელინი ,,გერმანია ნულოვანი წელი”, თ. აბულაძისა და რ. ჩხეიძის “მაგდანას
ლურჯა”);
5. 60-70-იანი წლები - მეამბოხე თაობის მოსვლა კინოში (მ. კოკოჩაშვილის “დიდი მწვანე ველი”, გ.
შენგელაიას “ალავერდობა”, ო. იოსელიანის “გიორგობისთვე”, ა. ტარკოვსკის “ივანეს ბავშობა”, მ.
ფორმანის “ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა”, მ. ანტონიონის “ზაბრისკი პოინტი”);
6. ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება თანამედროვე კინოში (ჯ. ლუკასის “ვარსკვლავური
ომები”, ს. სპილბერგის “უცხოპლანეტელი”, ტ. ბარტონის “ალისა საოცრებათა ქვეყანა” - 3D);
7. უახლესი პერიოდი (კ. ტარანტინოს “უსახელო ნაბიჭვრები”, რ. როდრიგესის „დესპერადო“, პ.
ალმოდოვარის “ქალები ნერვიული სტრესის ზღვარზე”, ლ. ფონ ტრიერი “წყვდიადში მოცეკვავე”, კ.
ლოუჩის “ტკბილი თექვსმეტი”, გ. ბაბლუანის “13”, გ. ოვაშვილის “გაღმა ნაპირი”).

X/XI/XII კლასები
კინოხელოვნება
II მოდული (პრაქტიკულ-თეორიული კურსი)
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია

განვითარება
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ხელოვნების აღქმა
კონტექსტში

არჩ.კ.ხ.II.X/XI/XII .1. მოსწავლეს
შეუძლია კინოხელოვნების
სპეციფიკის გათვალისწინებით
შექმნას მარტივი სცენარი
კინოპროექტისთვის (ფოტოფილმი, დოკუმენტური ან მხატვრული ჩანახატი, მოკლე ფილმი
და ა.შ.).

არჩ.კ.ხ.II.X/XI/XII.3.
მოსწავლეს შეუძლია
ფილმების გაანალიზება.

არჩ.კ.ხ.II.X/XI/XII.5.
მოსწავლე ირჩევს და
იკვლევს მსოფლიო
კინოხელოვნების რომელიმე მიმდინარეობასა ან
მიმართულებას.
არჩ.კ.ხ.II.X/XI/XII.6.
მოსწავლე იკვლევს და

არჩ.კ.ხ.IIX/XI/XII.2. მოსწავლე

შეუძლია გააანალიზოს

მონაწილეობს კინოპროექტის

კინოხელოვნების როლი

განხორციელებაში.

საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
არჩ.კ.ხ.II. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია კინოხელოვნების სპეციფიკის გათვალისწინებით
შექმნას მარტივი სცენარი კინოპროექტისთვის (ფოტოფილმი, დოკუმენტური ან
მხატვრული ჩანახატი, მოკლე ფილმი და ა.შ.).
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 რეალობაზე დაკვირვების შედეგად ან ლიტერატურული ნაწარმოების საფუძველზე ირჩევს
მისი ასაკობრივი ჯგუფისთვის საინტერესო თემატიკას და პრობლემას;
 ცხადად აყალიბებს იდეას, გამოყოფს მთავარს და მეორეხარისხოვანს;
 ქმნის ფაბულას, სიუჟეტს
კინოპროექტისთვის (დრამტურგიული
პრინციპების
გათვალისწინებით: კვანძის შეკვრა, კულმინაცია, კვანძის გახსნა, ფინალი და ა.შ);
 განსაზღვრავს ჟანრს (მაგ. კომედია, დრამა, მელოდრამა და სხვა);
 წერს სარეჟისორო სცენარს: ყოფს სცენარს ეპიზოდებად და სცენებად, განსაზღვრავს კადრების
მონაცვლეობას (ახლო ხედი, საშუალო, საერთო), გადასაღებ ობიექტებს, საჭირო აპარატურასა
და ინვენტარს და ა.შ.), ასრულებს კადრირებას (ქმნის კადრის ჩანახატებს);
 უზიარებს საკუთარი ჩანაფიქრს თანაგუნდელებს;
 ასაბუთებს საკუთარ პოზიციას დისკუსიაში და იზიარებს სხვათა მოსაზრებებს;
 მოსწავლეებთან ერთად ამუშავებს პერსონაჟის ხასიათსა და თავისებურებებს, მათ პლასტიკას,
მეტყველებას, მიმიკას.
არჩ.კ.ხ.II. X/XI/XII.2. მოსწავლე მონაწილეობს კინოპროექტის განხორციელებაში.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 არჩევს გადასაღებად საჭირო ობიექტებს;
 ქმნის სამუშაო ჯგუფს და ანაწილებს ფუნქციებს;
 გასაგებად უხსნის ჯგუფს შემოქმედებით ამოცანებს (როგორც რეჟისორი) და პატივს სცემს
სხვის აზრს;
 როგორც ჯგუფის წევრი, გარდა საკუთარი ფუნქციის შესრულებისა, აქტიურად მონაწილეობს
კონკრეტული ამოცანის გადაჭრაში;
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მონაწილეობს გადაღების უშუალო პროცესში (როგორც რეჟისორი, ოპერატორი, მხატვარი,
მსახიობი, ასისტენტი და სხვა): მუშაობს მსახიობთან, ხატავს ესკიზებს, დგამს სცენებს,
მუშაობს კამერასთან, მუშაობს როგორც მსახიობი და სხვა;
გადაღებისას იყენებს კინოგამომსახველობით ხერხებს (ხედების მონაცვლეობა, მიზანსცენა,
რაკურსი, კამერის მოძრაობა, განათების ძირითადი პრინციპები);
ახდენს ვიზუალური მასალის ორგანიზებას (მონტაჟი) საკუთარი აზრის, პოზიციისა და
ძირითადი იდეის მკაფიოდ გადმოსაცემად;
ვიზუალურ მასალას არგებს შესაბამის ხმოვან პარტიტურას (მუსიკას, ხმაურებს, დიალოგებს).

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
არჩ.კ.ხ.II. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ფილმების გაანალიზება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოსწავლე წარადგენს საკუთარ კინოპროექტს აუდიტორიის წინაშე და მსჯელობს მის შესახებ;
 მსჯელობს თანამედროვე კინოს ნიმუშებზე (ორი ან მეტი), გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებასა
და დამოკიდებულებას მის მიმართ (ზეპირი ან წერილობითი ფორმით);
 განსაზღვრავს ფილმის ჟანრს (მელოდრამა, დეტექტივი, სათავგადასავლო ჟანრი, თრილერი და
სხვა), ახასიათებს მის
სპეციფიკას და გადმოგვცემს საკუთარ დამოკიდებულებას ამ
კონკრეტული ჟანრისადმი;
 აღწერს თუ რამდენად დამაჯერებელი და უშუალოა მსახიობი, რამდენად ახერხებს პერსონაჟის
ფსიქოლოგიური ნიუანსების გამოვლენასა და მხატვრული სახის შექმნას;
 მიუთითებს, თუ რა საშუალებებს იყენებს რეჟისორი ჩანაფიქრის მხატვრულად
გადმოცემისთვის - როგორ აწყობს დრამატურგიულად, როგორია კადრის კომპოზიცია, ხედები,
რაკურსები, განათება, ფილმის რიტმი და ა.შ.;
 განსაზღვრავს რამდენად დიდია ხმის მხატვრული დატვირთვა, როგორ იყენებს რეჟისორი
დიალოგს, ხმოვან პაუზებს, მუსიკას და ა.შ.;
 საუბრისა და წერის დროს იყენებს კინოტერმინოლოგიას.
მიმართულება: კინოხელოვნების აღქმა კონტექსტში.
არჩ.კ.ხ.II.X/XI/XII.4. მოსწავლე ირჩევს და იკვლევს მსოფლიო კინოხელოვნების რომელიმე
მიმდინარეობასა ან მიმართულებას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასაბუთებს თავის არჩევანს;
 აგროვებს და აანალიზებს ინფორმაციას არჩეული მიმდინარეობისა ან მიმართულების შესახებ
და აწყობს პრეზენტაციას (ინდივიდუალურად ან სამუშაო ჯგუფთან ერთად);
 შეიწავლის არჩეული მიმდინარეობის ან მიმართულების
ისტორიულ, სოციალურპოლიტიკურ და კულტურულ კონტექსტს;
 მსჯელობაში გამოყოფს მიმდინარეობისა თუ მიმართულებისთვის დამახასიათებელ
გამომსახველობით საშუალებებს (კადრის კომპოზიცია, ხედები, რაკურსები, განათება, ფილმის
რიტმი და სხვა);
 ახდენს შედარებას სხვა მიმდინარეობებთან (მაგალითად, ავანგარდი და ნეორეალიზმი);
 ირჩევს ამ მიმდინარეობისა თუ მიმართულების ერთ-ერთ წარმომადგენელს და იკვლევს მის
შემოქმედებას;
 მსჯელობს თანამედროვე კინოპროცესზე;
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აგროვებს ინფორმაციას და აცნობს თანაკლასელებს თანამედროვე კინოტექნოლოგიებს,
მსჯელობს კინოგამოსახულებაზე მათი გავლენის შესახებ.

არჩ.კ.ხ.II. X/XI/XII.5. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია გააანალიზოს კინოხელოვნების როლი
საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს კინოხელოვნების როლზე საკუთარ ცხოვრებაში;
 მსჯელობს საკუთარი ნამუშევრის სოციალურ მნიშვნელობაზე და აქტუალობაზე;
 მსჯელობს შემოქმედის მოქალაქეობრივ როლზე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში (გ.შენგელაიას
“ალავერდობა”, ელ.შენგელაიას “ცისფერი მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი”);
 მსჯელობს კინოხელოვნების ზეგავლენაზე პიროვნების, საზოგადოებრივი ცნობიერების და
ცხოვრების სტილის ჩამოყალიბებაზე (ო. იოსელიანის “გიორგობისთვე”, ჟ-ლ. გოდარი
“უკანასკნელ ამოსუნთქვაზე”, ჯ. კიტინგის “მკვდარი პოეტების საზოგადოება”);
 განმარტავს როგორ შეუძლია გამოიყენოს კინოხელოვნების შესწავლით მიღებული ცოდნა და
უნარები მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში;
 საუბრობს უმაღლესი განათლების და პროფესიული დასაქმების შესაძლებლობაზე
კინოხელოვნებასა და მის მომიჯნავე დარგებში (ტელევიზია, სარეკლამო საქმე, თეატრი).

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი
მიმდინარეობები და მიმართულებები:
1. ექსპრესიონიზმი (ფრაგმენტები რ. ვინეს “დოქტორი კალიგარის კაბინეტიდან”, ფ. მურნაუს
“ნოსფერატუდან”, ფ. ლანგის “მეტროპოლისიდან”)
2. ფრანგული ავანგარდი (ფ. ლეჟეს “მექანიკური ბალეტი”, რ. კლერის “ანტრაქტი”)
3. სიურრეალიზმი (ლ. ბუნუელის შემოქმედება: “გამანადგურებელი ანგელოზი”, “ბურჟუაზიის
მოკრძალებული ხიბლი” და სხვ.)
4. ნეორეალიზმი (ვ. დე სიკას “ველოსიპედების გამტაცებლები” და “სასწაული მილანში”, პ.-პ.
პაზოლინის “დედა რომა”, ლ. ვისკონტის „ყველაზე ლამაზი“, “როკო და მისი ძმები”)
5. “ახალი ტალღა” (ჟ.-ლ. გოდარის “უკანასკნელ ამოსუნთქვაზე”, ფ. ტრიუფოს “ჟული და ჯიმი”)
6. “ახალგაზრდა გერმანული კინო” (რ.-ვ. ფასბინდერის “ლილი მარლენი”, ვ. ჰერცოგის
“ნოსფერატუ”, ვ. ვენდერსის “ცა ბერლინის თავზე”)
7. „ახალი ჰოლივუდი“ (ა. პენის „ბონი და კლაიდი“ და „დიდი პატარა ადამიანი“, მ. სკორსეზეს
„ტაქსისტი“)
8. დოგმა-95 (თ. ვინტერბერგი „დღესასწაული“)
9. პოსტმოდერნისტული კინო (კ. ტარანტინოს “მაკულატურა”, პ. ალმოდოვარის “ყველაფერი
დედაჩემის შესახებ” ან “მაღალი ქუსლები”, ე. კუსტურიცას „ანდერგრაუნდი“)
10. თანამედროვე მსოფლიო (ჯ. კემერონის „ტიტანიკი“, „ბეტმენის“ სერიები, კ.ნოლანის
„დასაწყისი“, ჯ. კემერონის „ავატარი“, ლ.ბესონის „ლეონი“, აზიური კინო) და ქართული კინოს
ძირითადი ტენდენციები (ლ. თუთბერიძის „გასეირნება ყარაბახში“, ლ. კოღუაშვილის „ქუჩის
დღეები“)
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თავი LXIV
არჩევითი საგანი: ”მეწარმეობის საფუძვლები”
(არჩ. მეწ. X/XI/XII)
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
ადამიანის ცხოვრებისეულ წარმატებას თანამედროვე ეპოქაში ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. მათ
შორის უაღრესად მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სისტემა, რაშიც უწევს მას საკუთარი ადგილის
დამკვიდრება და განვითარება. დემოკრატიულ საზოგადოებასა და თავისუფალ ეკონომიკურ
ურთიერთობებში კეთილდღეობისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ინიციატივას.
მოსწავლეთა ნაყოფიერი, დამოუკიდებელი ჩაბმა ეკონომიკურ ურთიერთობებში და მათი შემდგომი
კეთილდღეობა დამოკიდებულია თუ რამდენად აქვთ განვითარებული შესაბამისი კომპეტენციები.

ბ) საგნის სწავლების მიზანი
საგნის - მეწარმეობის საფუძვლები - სწავლების მიზანია:





ხელი შეუწყოს მოსწავლის კონკურენტუნარიან და პროფესიონალ პიროვნებად ჩამოყალიბებას;
მოსწავლეს ცოდნა შესძინოს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს განვითარების
ისტორიულ, სამართლებრივ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სხვა საზოგადოებრივ
საფუძვლებში;
ხელი შეუწყოს მოსწავლის პატრიოტად და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ
ჩამოყალიბებას.

მოსწავლემ უნდა იცოდეს თუ რა არის ეკონომიკა და ეკონომიკური სისტემა, როგორი ეკონომიკური
სისტემები არსებობს; როგორია ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების ურთიერთმიმართება;
უნდა გააცნობიეროს საკუთარი პასუხისმგებლობები და უფლებები თავისუფალ ეკონომიკაში,
დემოკრატიულ საზოგადოებასა და სახელმწიფოში; უნდა იცნობდეს ადამიანის ეკონომიკურ
უფლებათა დაცვის ეროვნულ და საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებს, ადამიანის ეკონომიკურ
უფლებათა დაცვის მექანიზმებსა და საშუალებებს საქართველოში და ა.შ.
საგნის შესწავლა მოსწავლეს საშუალებას მისცემს დაეუფლოს ეკონომიკური და პოლიტიკური
მეცნიერებების
საფუძვლებს;
დაეხმარება
მას
სოციალური,
მორალური,
სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის გაცნობიერებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის კომპეტენციების
განვითარებაში.
არჩევითი კურსი დაეხმარება მოსწავლეს: საზოგადოებრივი კეთილდღეობის მნიშვნელობისა და
მასში საკუთარი როლის გაცნობიერებაში; საზოგადოებრივი სარგებლის მნიშვნელობის გააზრებასა და
შესრულებაში; პროფესიონალიზმის, როგორც ღირებულების და მდგრად განვითარებაში მისი
მნიშვნელობის დადგენაში; თანამშრომლობის კულტურის განვითარებაში; ეკონომიკურ, პოლიტიკურ,
სოციალურ ინტერესთა კონფლიქტებისა და მათი მოგვარების მექანიზმების საფუძვლების ცოდნაში.
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გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
სასწავლო კურსი ისწავლება კვირაში 2 საათიანი დატვირთვით (წლიური 66-68 საათი) ერთი
აკადემიური წლის განმავლობაში. კურსის არჩევა შეუძლია ნებისმიერ მოსწავლეს, რომელმაც დაძლია
საბაზო საფეხურის საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი პროგრამები, ამასთან იჩენს
ინტერესს ეკონომიკური მეცნიერებების მიმართ.
მოსწავლის მიღწევების შეფასება ხდება
სავალდებულო საგნების სწავლებისას.

ისევე,

როგორც

საზოგადოებრივი

მეცნიერებების

საგნის ბოლო 4-5 კვირა შეძლება დაეთმოს მოსწავლეთა პრაქტიკულ მუშაობას სხვადასხვა სახის
პროექტებზე, რომლებსაც ისინი პედაგოგთან და თანაკლასელებთან ერთად ირჩევენ. პროექტზე
მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს
არჩეული საკითხის შესაბამისად. პროექტი განხორციელებულად ჩაითვლება, თუკი მისი შედეგები
თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად, კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი (მაგ: წერილობითი
დოკუმენტი, მაკეტი, ინსცენირება, დებატები, აქცია, თანმიმდევრული ღონისძიებები და ა.შ.).
დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
სასწავლო პროცესის შედეგები და მოსწავლის მიერ მათი მიღწევის ინდიკატორები დაჯგუფებულია
მიმართულებების მიხედვით. თითოეული მიმართულება ასახავს საგნის სწავლების ძირითად
დანიშნულებას და ეფუძნება ერთ ან რამდენიმე დისციპლინას. თითოეული მიმართულება
წარმოადგენს საბაზო საფეხურზე საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მიმართულებების
გაგრძელებას. ამით შენარჩუნებულია სგანმანათლებლო პროცესის მემკვიდრეობითობის პრინციპი და
საზოგადოებრივი მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კავშირები.

პიროვნული განვითარება
ეს მიმართულება გულისხმობს ინდივიდუალური თვითგანვითარებისა და სხვების განვითარების
პროცესია. ინდივიდუალურ დონეზე პიროვნული განვითარება მოიცავს იმ მიზნებს, გეგმებსა და
ქმედებებს, რომლებიც მიმართულია შემდეგი ამოცანის/ების შესრულებაზე:

თვითანალიზის განვითარება

თვითცოდნის განვითარება

იდენტობის ძიება, მიგნება ან განახლება

შესაძლებლობების ან ნიჭის განვითარება

პოტენციალის განსაზღვრა და განვითარება

ადამიანური კაპიტალის განვითარება

ცხოვრების ხარისხის ამაღლება

პიროვნული განვითარების გეგმის განსაზღვრა და შესრულება.
მდგრადი განვითარება
უფრო ხშირად მდგრად განვითარებას განმარტავენ, როგორც ”განვითარებას, რომელიც აწმყოს
მოთხოვნებს იმგვარად აკმაყოფილებს, რომ მომავალ თაობებს არ ართმევს მოთხოვნათა
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დაკმაყოფილების შესაძლებლობას.”4
ის ცვლილებათა პროცესია, რომელშიც ბუნებრივი რესურსების მოხმარება, ინვესტიციები,
მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარება, პიროვნების განვითარება და ინსტიტუციური ცვლილებები
ურთიერთშეთანხმებულია და ამყარებს ადამიანის მოთხოვნილებებისა და მისწრაფებების
დასაკმაყოფილებლად საჭირო აწმყო და სამომავლო პოტენციალს. გარკვეულწილად საუბარია
ადამიანთა ცხოვრების ხარისხის უზრუნველყოფაზე.

თვითმმართველობა და მმართველობა
ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს საშუალება მისცეს გააცნობიეროს სახელმწიფოს რაობა და
ფუნქციები. აღიქვას პოლიტიკური პროცესების მნიშვნელობა და ზოგადი კანონზომიერებები.
თვითმმართველობა და მმართველობა უკავშირდება იმ გადაწყვეტილებებს (ინდივიდუალურ,
ოჯახის, თემის, ქვეყნის დონეზე), რომლებიც განსაზღვრავს მოლოდინებს, ძალაუფლების მინიჭებას
ან საქმიანობის კონტროლს. ის მოიცავს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური, ან ჯგუფური თუ
საზოგადოებრი საქმიანობის მართვის პროცესებისა და ლიდერობის სპეციფიკურ ნაწილს.
2. საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასები
მეწარმეობის საფუძვლები
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
პიროვნული განვითარება

მდგრადი განვითარება

თვითმმართველობა და
მმართველობა

არჩ.მეწ. X/XI/XII.1. მოსწავლეს
შეუძლია შეზღუდულობის
დაძლევის გზაზე
რაციონალური არჩევანის
მნიშვნელობის ანალიზი.
არჩ.მეწ. X/XI/XII.2. მოსწავლეს
შეუძლია შრომის როლისა და
მნიშვნელობის ანალიზი
ინდივიდის, ოჯახის, ქვეყნის
და მსოფლიოს მასშტაბით.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია დაასაბუთოს საკუთრების,
როგორც ადამიანის საქმიანობის
მძლავრ სტიმულის მნიშვნელობა.
არჩ.მეწ. X/XI/XII.4. მოსწავლეს
შეუძლია სხვადასხვა ბაზრების
ურთიერთკავშირისა და
მოთხოვნა-მიწოდების წონასწორობის
პირობების ანალიზი.

4

არჩ.მეწ. X/XI/XII.5. მოსწავლეს
შეუძლია დაასაბუთოს მეწარმეობის
მნიშვნელობა საზოგადოების
კეთილდღეობის
გაუმჯობესებისთვის.
არჩ.მეწ. X/XI/XII.6. მოსწავლეს
შეუძლია დაასაბუთოს ვაჭრობის
მნიშვნელობა ეკონომიკური
კეთილდღეობისათვის.

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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არჩ.მეწ.
X/XI/XII.7.
მოსწავლეს
შეუძლია
ახსნას კონკურენციის
წარმოშობის
მიზეზები,
მისი
ხელისშემშლელი და ხელისშემწყობი
ფაქტორები.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება: პიროვნული განვითარება

არჩ.მეწ. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია შეზღუდულობის დაძლევის გზაზე რაციონალური არჩევანის
მნიშვნელობის ანალიზი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

















განიხილავს შეზღუდულობას, როგორც საყოველთაო პრობლემას (ინდივიდის, ოჯახის,
საზოგადოების, ქვეყნის, მსოფლიოს მასშტაბით) და აფასებს მისი დაძლევის გზების
უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებს;
მსჯელობს ურთიერთკავშირზე: შეზღუდულობა - ალტერნატიული ღირებულება - არჩევანი ეკონომიკა;
ადარებს მთელი კლასის წინაშე მდგარი კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის გზებს (ყოველი
მოსწავლე დამოუკიდებლად მიდის გადაწყვეტილებამდე და ამასთანავე, მიანიშნებს
ალტერნატიულ დანახარჯებსაც) და ხსნის, რატომ განსხვავდება ერთმანეთისგან მოსწავლეთა
გადაწყვეტილებები და ალტერნატიული დანახარჯები;
ხსნის, რომ ინდივიდების, ფირმებისა და სახელმწიფო მოხელეების მიერ განხორციელებულ
არჩევანს, შესაძლებელია, გაუთვალისწინებელი შედეგები მოჰყვეს, რამაც ნაწილობრივ ან
მთლიანად გაანეიტრალოს მათი გადაწყვეტილებების თავდაპირველი ეფექტი;
ჩამოთვლის აღდგენად და არააღდგენად რესურსებს; მსჯელობს არააღდგენადი რესურსების
ეფექტიანი გამოყენების მნიშვნელობასა და გზებზე; ასახელებს საწარმოო რესურსების
ძირითად სახეებს (ბუნებრივი რესურსები, შრომითი რესურსები, კაპიტალური რესურსები);
საკუთარი გამოცდილების ან ინფორმაციის საფუძველზე ახასიათებს რაციონალურ
(გონივრულ) არჩევანს, როგორც შეზღუდულობის პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ გზას;
მსჯელობს
ურთიერთკავშირებზე:
მოთხოვნილებები
>
რესურსები
მომჭირნეობა;
მოთხოვნილებები > რესურსები ეკონომიკური საქმიანობა;
აღწერს გადაწყვეტილების მიღების 5-საფეხურიან მოდელს (1) პრობლემის განსაზღვრა, 2)
ალტერნატივების ჩამოთვლა, 3) კრიტერიუმების განსაზღვრა, 4) ალტერნატივების შეფასება
კრიტერიუმების მიხედვით, 5) გადაწყვეტილების მიღება) და ასაბუთებს მის მნიშვნელობას
კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებისას;
გადაწყვეტს, რამდენი ადამიანი უნდა დაიქირაოს ავტომობილების სამრეცხაოში მოგების
მაქსიმიზაციისათვის, რისთვისაც დამატებითი მუშახელის აყვანის დანახარჯებს ადარებს მისი
სამუშაოზე აყვანის დამატებით სარგებელს;
შეუძლია ზღვრული სარგებლიანობისა და ზღვრული დანახარჯების ცნების გამოყენება
დაბინძურების კონტროლთან დაკავშირებული კანონპროექტის შესახებ შემოთავაზებული
წინადადებების შესაფასებლად; შეუძლია საუკეთესო წინადადების შერჩევა და მისი
დასაბუთება;
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ასაბუთებს მომჭირნეობის მნიშვნელობას საყოველთაო შეზღუდულობის პირობებში და
ასახელებს საკუთარი გამოცდილებიდან მომჭირნეობის მაგალითებს;
განსაზღვრავს გონივრულ მოხმარებას, როგორც მდგრადი განვითარების ერთ-ერთ
უმნიშვნელოვანეს პირობას;
განიხილავს და ადარებს პირადი, ოჯახისა და ქვეყნის ბიუჯეტის თავისებურებებს; მსჯელობს
ბიუჯეტის შედგენის აუცილებლობასა და მნიშვნელობაზე ინდივიდის, ოჯახის და ქვეყნის
მასშტაბით.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია შრომის როლისა და მნიშვნელობის ანალიზი ინდივიდის,
ოჯახის, ქვეყნის და მსოფლიოს მასშტაბით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:














განსაზღვრავს შრომას, როგორც მოვალეობას და როგორც მოთხოვნილებას;
მსჯელობს ურთიერთკავშირებზე: შრომა - ეკონომიკა; შრომა - მოთხოვნილებები; შრომა სამუშაო ძალა;
მსჯელობს საქონლისა და მომსახურების წარმოების პროცესში ჯანსაღი შრომითი
ურთიერთობების, როგორც ერთ-ერთი მძლავრი სტიმულის მნიშვნელობაზე;
აფასებს ურთიერთკავშირს: შრომა -↔ხელფასი და მსჯელობს ხელფასზე, როგორც შრომითი
საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტიმულზე;
საკუთარი გამოცდილების ან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ახასიათებს
პრესტიჟული და არაპრესტიჟული შრომის მაგალითებს; ასაბუთებს ზოგადად შრომის,
როგორც ადამიანთა უდიდესი მონაპოვარის, მნიშვნელობას;
ჩამოთვლის შრომის ნაყოფიერებაზე მოქმედ ფაქტორებს და კონკრეტულ მაგალითზე სახავს
ნაყოფიერების ამაღლების გზებს;
მსჯელობს საოჯახო შრომის, საოჯახო ეკონომიკის მნიშვნელობაზე ინდივიდის, ოჯახის და
ქვეყნის კეთილდღეობისათვის; მონაწილეობს საოჯახო შრომაში;
ასაბუთებს, რომ შესაძლებელია ადამიანების რეაქციის განსაზღვრა სტიმულებზე.
აანალიზებს ხელფასს, როგორც შრომის საფასურს, რომელიც განისაზღვრება შრომის
მიწოდებითა და მასზე მოთხოვნით;
თანაკლასელებთან ერთად მონაწილეობს იღებენ ბაზრის იმიტაციაში დამსაქმებლის ან
დაქირავებულის როლში, სადაც: განიხილავენ სხვადასხვა მწარმოებლობის მქონე მუშაკების
სიას და მიიღებენ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, რომელი "დაიქირაონ" და რომელი არა;
განსაზღვრავენ სახელფასო განაკვეთებს;
ხსნის, რატომ არის ნაყოფიერი მუშაკი უფრო ფასეული საწარმოსთვის და რატომ აქვს მას,
როგორც წესი, მაღალი ხელფასი.

მიმართულება: მდგრადი განვითარება
არჩ.მეწ. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს საკუთრების, როგორც ადამიანის საქმიანობის
მძლავრ სტიმულის მნიშვნელობა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


ახასიათებს საკუთრებას, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ
აანალიზებს მესაკუთრეთა და საკუთრების ობიექტთა მრავალგვარობას;
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სტიმულს;







საკუთარი გამოცდილების ან ინფორმაციის საფუძველზე ჩამოთვლის საქართველოში
გავრცელებულ საკუთრების ფორმებს;
მსჯელობს ურთიერთკავშირზე: მესაკუთრე - საკუთრება;
კონკრეტული მაგალითებს
მოშველიებით განიხილავს საკუთრებას, როგორც ტვირთს და საკუთრებას, როგორც
ძალაუფლებას;
ასაბუთებს საკუთრების დაცვის აუცილებლობას როგორც ინდივიდის, ოჯახისა და ქვეყნის
მდგრადობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პირობას;
მსჯელობს კერძო საკუთრების როლზე მდგრადი განვითარების კონტექსტში.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ბაზრების ურთიერთკავშირისა და მოთხოვნამიწოდების წონასწორობის პირობების ანალიზი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:











ჩამოთვლის საკუთარ მოთხოვნილებებს სხვადასხვა საქონელსა და მომსახურებაზე; მსჯელობს
მათი მიწოდების დროულობაზე, ხარისხსა და ხელმისაწვდომობაზე;
საკუთარი ოჯახის (ან დასახლების, ქვეყნის) მაგალითზე განიხილავს არსებულ მოთხოვნებს;
აჯგუფებს მათ ბაზრების ტიპის (მაგ: სასურსათო, სამრეწველო, განათლების, მომსახურების,
შრომის, ფულის და ა.შ.) მიხედვით და ახარისხებს ინტენსივობის, ფასის, სასიცოცხლო
საჭიროებისა თუ სხვა კრიტერიუმების მიხედვით;
ასახელებს ერთი და იგივე ღირებულების საქონელსა და მომსახურებას. მსჯელობს მათ
განმასხვავებელ ნიშნებზე და ასაბუთებს, თუ რატომ აქვთ მათ ერთნაირი ღირებულება;
ირჩევს საქონლის ან მომსახურების რომელიმე ბაზარს (მაგ: საქონლის, ფულის, შრომის,
განათლების, მომსახურების და ა.შ.) საქართველოში და განიხილავს მოთხოვნა-მიწოდების
ფარდობას/ბალანსს; აფასებს მის მდგომარეობას (მაგ: წონასწორობა, უკმარისობა ან სიჭარბე);
რომელიმე ბაზრის მაგალითზე მსჯელობს, თუ რა გავლენას ახდენს ფასებზე მწარმოებელთა
და მომხმარებელთა რაოდენობა;
საკუთარი დასახლების (ან ქვეყნის) მაგალითზე მსჯელობს ეკონომიკური საქმიანობის
სხვადასხვა სფეროს ურთიერთდამოკიდებულებაზე და ასახელებს ურთიერთკავშირის
მიზეზებს (მაგ: სპეციალიზაცია, გადატანა, გაცვლა და ა.შ.);
ფულის, პროდუქციისა და რესურსების წრებრუნვის განხილვისას ასახელებს შესაბამის
ბაზრებს (მაგ: ყანები, გლეხები, საცხობები, მაღაზიები და ა.შ.) საკუთარი დასახლების ან
ქვეყნის მაგალითზე.

მიმართულება: თვითმმართველობა და მმართველობა
არჩ.მეწ. X/XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს მეწარმეობის მნიშვნელობა საზოგადოების
კეთილდღეობის გაუმჯობესებისთვის.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


აანალიზებს მეწარმეს, როგორც ადამიანს, რომელიც საკუთარ თავზე იღებს საქონლისა და
მომსახურებისთვის საწარმოო რესურსების ორგანიზების რისკს, რომლისთვისაც მოგება
მნიშვნელოვანი სტიმულია და აიძულებს, საკუთარ თავზე აიღოს ბიზნესში წარუმატებლობის
რისკი;
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რამდენიმე მეწარმის მოკლე ბიოგრაფიის განხილვის საფუძველზე ხსნის, რატომ ეწევა მეწარმე
საქონლისა და მომსახურების წარმოებისთვის რესურსების ორგანიზების გააზრებულ რისკს;
რომელიმე დახურული საწარმოს მაგალითზე ხსნის მისი წარუმატებლობის მიზეზებს.
რამდენიმე მეწარმის მოკლე ბიოგრაფიის განხილვის საფუძველზე აანალიზებს და
განაზოგადებს ხასიათის იმ თავისებურებებს, რომელიც მათი საქმიანობის მოტივი გახდა, ასევე
ჩამოთვლის რისკებს (უარყოფით სტიმულებს), რომელთა დაძლევა აუცილებელი გახდა;
ხსნის საგადასახადო პოლიტიკის გავლენას, რომელიც მოქმედებს მოგებაზე, კაპიტალის
ინვესტირებაზე და სამეწარმეო აქტივობაზე;
მსჯელობს მეწარმის გადაწყვეტილებებზე საგადასახადო პოლიტიკისა და სახელმწიფოს სხვა
მარეგულირებელი ღონისძიებების გავლენის შესახებ.

არჩ.მეწ. X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს ვაჭრობის მნიშვნელობა ეკონომიკური
კეთილდღეობისათვის.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


ირჩევს რომელიმე საქონელს ან მომსახურებას, რომელსაც მოიხმარს და ასახელებს მის
ღირებულებას; მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე გაიანგარიშებს ამ საქონლის ან
მომსახურების ღირებულებას იმ შემთხვევაში, თუკი მას თავად აწარმოებდა და ადარებს
შეძენის ღირებულებას; ამ ანალიზის საფუძველზე მსჯელობს ადამიანებისთვის ვაჭრობის
მნიშვნელობაზე;

მოიპოვებს ინფორმაციას საკუთარ დასახლებაში არსებული სხვადასხვა რესურსების შესახებ,
აანალიზებს მას და ადგენს იქ წარმოებული ან საწარმოებელი საქონლისა თუ მომსახურების
ნუსხას; თანაკლასელებს უზიარებს საკუთარ მოსაზრებას მათი ადგილზე ან სხვაგან გაცვლის
გზებზე და ასაბუთებს ამ მოქმედებების ხელსაყრელობას; ისმენს თანაკლასელთა შენიშვნებს
და ითვალისწინებს მათი დასახლების ექსპორტ-იმპორტის ცხრილის შედგენისას;

ჩამოთვლის ფულის თვისებებსა და ფუნქციებს; აკავშირებს მათ ეკონომიკური საქმიანობის
სხვადასხვა სახეებთან;

განიხილავს და ადარებს ორგვარ გაცვლას - ბარტერს და ფულის გამოყენებით ვაჭრობას;
მსჯელობს ორივე ვარიანტის უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებზე;

გამოავლენს ისეთი სავაჭრო ბარიერების ლიკვიდაციის სარგებელს, როგორიცაა კვოტები
შაქარზე და ავტომობილზე;

სწავლობს ისეთ ისტორიულ მაგალითებს, როდესაც საქართველოში საჭირო გახდა სავაჭრო
ბარიერის შემოღება და თავისუფალი ვაჭრობის ურთიერთსარგებლიანობის გათვალისწინებით
ხსნის მის მიზეზებს;

აანალიზებს კონკრეტული საქონლის იმპორტის აკრძალვის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ
შედეგებს.
არჩ.მეწ. X/XI/XII.7. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას კონკურენციის წარმოშობის მიზეზები, მისი
ხელისშემშლელი და ხელისშემწყობი ფაქტორები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


საკუთარი გამოცდილების ან მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე აღწერს შემთხვევებს,
როდესაც ადამიანებს მათთვის აუცილებელი საქონლის შეძენის მხოლოდ ერთი ან რამდენიმე
წყარო აქვთ; ადარებს ამ ორ ვარიანტს და მსჯელობს მათ უპირატესობასა და ნაკლოვანებაზე;
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ასახელებს მისთვის ცნობილ რამდენიმე კომპანიას/ფირმას, რომლებიც ერთსა და იმავე სახის
საქონელსა და მომსახურებას აწარმოებენ; საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე ირჩევს
საუკეთესო მწარმოებლის გამოსავლენ კრიტერიუმებს და ასაბუთებს მოსაზრებას; მსჯელობს,
რამდენად თანაბარ პირობებში მოქმედებენ ეს კომპანიები;
აანალიზებს როგორ უწყობენ კერძო ინტერესების მქონე ერთმანეთის კონკურენტი
ინდივიდები, ფირმები ხელს საზოგადოების კეთილდღეობას;
კონკრეტული სამეწარმეო საქმიანობის განხილვის საფუძველზე გამოყოფს მოგების გაზრდისა
და ხარჯების შემცირების ფაქტორებს; მსჯელობს ამ საქმიანობაში ჩართული ადამიანების მიერ
წარმოების ეფექტიანობის გაზრდის შესაძლებლობებზე;
მასმედიიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე აღწერს შემთხვევას, როდესაც
კონკრეტული საქონლის ან მომსახურების წარმოება შემცირდა და ასახელებს ამ მოვლენის
გამომწვევ მიზეზებს (მაგ.: მთავრობის მიერ აკრძალვა, მოთხოვნის შემცირება, სხვა
მწარმოებლის/ების გაძლიერება და ა.შ.); გამოთქვამს მოსაზრებას არსებულ ან შესაძლო
შედეგებზე როგორც მწარმოებლის, ისე მომხმარებლისთვის;
მსჯელობს ადამიანის ეკონომიკური უფლებების მნიშვნელობაზე თანასწორობისა და
თავისუფლების თვალსაზრისით.

პროგრამის შინაარსი:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

შეზღუდულობა
არჩევანი, ალტერნატიული ღირებულება
ზღვრული დანახარჯები და ზღვრული სარგებელი
საწარმოო რესურსები
შრომა და შრომითი ურთიერთობები
საკუთრება და მისი ფორმები, საკუთრების დაცვა
საკუთრება როგორც ტვირთი და საკუთრება, როგორც ძალაუფლება
ბაზრების მრავალსახეობა და ურთიერთკავშირი
ფასი, რომლის დროსაც ბაზარი ცარიელდება
მთავარი სიტყვები - მოთხოვნა, მიწოდება
11 მეწარმეობა, როგორც ტვირთი და როგორც ჯილდო
მეწარმეობა და კეთილდღეობა
ვაჭრობა და მისი როლი
ვაჭრობა და კეთილდღეობა
კონკურენცია და მისი როლი საბაზრო ეკონომიკაში
ბიუჯეტის როლი და თავისებურებები
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თავი LXV
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი „კომპიუტერული მეცნიერება“
საგნობრივი პროგრამა
X/XI/XII კლ.
ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურის დამამთავრებელი კლასების საგნობრივი
პროგრამა კომპიუტერული მეცნიერებაში მოიცავს ისეთი საგნების ელემენტებს, როგორებიცაა:
დისკრეტული მათემატიკა, მათემატიკური ლოგიკა, პროგრამირება, ციფრული მოწყობილობების
არქიტექტურა, გამოთვლადობის საზღვრები (რისი გაკეთება შეგვიძლია ალგორითმებით და
კომპიუტერით), ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ინფორმაციული სისტემების გამოყენების
სფეროები და ისტ-თან დაკავშირებული სოციალური საკითხები (მაგალითად: უსაფრთხოება,
კონფიდენციალურობა, მთლიანობა, ხელმისაწვდომობა).

ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები
არჩევითი კურსის მიზანია მოსწავლე გაეცნოს კომპიუტერული მეცნიერების საფუძვლებს, შეფასოს
მეცნიერების გამოყენების სფეროები და ამ სფეროებში დასაქმების პერსპეტქივები. საფუძველი
ჩაუყაროს იმ ცოდნასა და კომპეტენციებს, რომლებიც საშუალებას მისცემს სკოლადამთავრებულს,
დამოუკიდებლად
გააგრძელოს
საკუთარი
შესაძლებლობების
განვითარება
სასურველი
მიმართულებით.
სასკოლო არჩევითი კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლე უნდა ფლობდეს დაპროგრამების
საფუძვლებს, უნდა შეეძლოს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და საინფორმაციო სისტემების
გამოყენება, ციფრული მასალის შექმნა.
კომპიუტერული მეცნიერების საგნობრივი პროგრამის საკითხების ჩამონათვალი რამდენიმე ნაწილს
მოიცავს, ესენია, კომპიუტერული მეცნიერების მათემატიკური საფუძვლები, რომელიც შედგება
შემდეგი ქვესფეროებისაგან:
1. რიცხვთა თეორიის ელემენტები;
2. სიმრავლეთა თეორიისა და ლოგიკის ელემენტები;
3. ალგებრისა და გეომეტრიის ელემენტები (რგოლი, ველი, პოლინომი, განტოლება, წრფე,
სიბრტყე, ფიგურები, ფიგურათა თანაკვეთა და ა.შ.);
4. კომბინატორიკის, მონაცემთა ანალიზის და ალბათობის ელემენტები;
5. გრაფთა თეორიის ელემენტები.
და პროგრამირებასთან და ციფრული მასალის შექმნასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც
შედგება შემდეგი ქვესფეროებისაგან:

50

1.
2.
3.
4.
5.

ალგორითმები;
მონაცემთა ტიპები და სტრუქტურები;
პროგრამირება: სინტაქსი, სემანტიკა და გამოყენება;
ინტერნეტი;
მულტიმედია.

ყოველივე აქედან გამომდინარე, კომპიუტერული მეცნიერების კურსის დასრულების შემდეგ:
1. მოსწავლეს გააზრებული უნდა ჰქონდეს ძირითადი ფაქტები, ცნებები და თეორიული მასალა,
რომელიც დაკავშირებულია ციფრული მოწყობილობების და პროგრამული უზრუნველყოფის
მუშაობის პრინციპებთან;
2. ამ ცოდნის საფუძველზე მოსწავლემ უნდა შეძლოს მარტივი ციფრული მასალის შექმნა და
სხვადასხვა სახის ციფრულ მასალას შორის დასაბუთებული არჩევა;
3. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს გამოთვლებთან დაკავშირებული პრობლემის მოთხოვნების
ამოცნობა, გაანალიზება და ეფექტური აღწერა;
4. მოსწავლემ უნდა შეძლოს იმის შემოწმება და შეფასება, თუ რამდენად ასრულებს ესა თუ ის
სისტემა მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს;
5. მოსწავლეს გააზრებული უნდა ქონდეს სოციალური, პროფესიული და ეთიკური საკითხები,
რომლებსაც მოიცავს ამა თუ იმ სისტემის გამოყენება;
6. ინფორმაციის მოპოვების და ორგანიზების ხერხების გამოყენება ტექსტურ, გრაფიკულ და
აუდიო მასალასთან მუშაობისას;
7. მოსწავლე უნდა იყენებდეს ადამიანისა და ისტ მოწყობილობის ურთიერთობის პრინციპებს
სამომხმარებლო ინტერფეისის, ვებ-გვერდის და მულტიმედიური სისტემის შექმნისას და
შეფასებისას;
8. მოსწავლემ უნდა ამოიცნოს ის რისკი და უსაფრთხოების ასპექტები, რომლებიც
დაკავშირებულია მოცემულ კონტექსტში კომპიუტერული სისტემის გამოყენებასთან;
9. ქმნიდეს ეფექტიან სიტყვიერ თუ ციფრული ფორმატის მქონე პრეზენტაციას დიზაინის
პრინციპების, აუდიტორიის შემადგენლობისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით;
10. ეფექტიანად მონაწილეობდეს გუნდურ მუშაობაში, მათ შორის დისტანციურად.
11. გააზრებულად აირჩიოს მომავალი პროფესიული საქმიანობის სფერო და განაგრძოს საკუთარი
ისტ კომპეტენციების გაღრმავება-გაფართოება სასურველი მიმართულებით.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
არჩევითი საგანი კომპიუტერული მეცნიერება ერთმოდულიანია, გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე.
მისი სწავლება გათვალისწინებულია ორი სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე
X/XI/XII1 კლასებში.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.1.
პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნებისთვისაა განკუთვნილი (არჩ. –
1

რამდენადაც XII კლასში არჩევითი საგნების სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ I სემესტრში, მოსწავლეებს შეუძლიათ XI

კლასის II სემესტრში აირჩიონ არჩევითი საგანი „კომპიუტერული მეცნიერება“ და დაასრულონ XII კლასის I სემესტრში.
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არჩევითი); მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (კომპ.მეც. - კომპიუტერული მეცნიერება); მესამე ნიშანი
კი X/XI/XII მიუთითებს რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X, XI, XII - კლასები); ბოლო
ნიშანი 1 - შედეგის რიგს.

დ) მიმართულებების აღწერა
კომპიუტერული მეცნიერების საგნობრივ პროგრამაში არის ორი მიმართულება: ისტ რესურსების
შექმნა და კომუნიკაცია.
ისტ რესურსების შექმნა გულისხმობს:





პრობლემის გადაჭრას ალგორითმულად;
ალგორითმის პროგრამულ რეალიზაციას. პროგრამის გამართვას;
ტექსტის, გამოსახულებების, აუდიო და ვიდეო კომპონენტების შემცველი ციფრული მასალის
და ვებ-რესურსების რედაქტირებას, შექმნას და განთავსებსა;
სხვადასხვა სახის მულტიმედიური რესურსების შექმნას და გამოყენებას ყოველდღიურ
ცხოვრებაში. მონაცემებსა და გრაფიკას შორის კავშირის დამყარებას; იდეებისა და მონაცემების
წარმოდგენისას მულტიმედიური საშუალებების გამოყენებას.

კომუნიკაციის მიმართულება მოიცავს:




კავშირს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებსა და სხვა დისციპლინებს შორის;
ისტ-ის გამოყენების სფეროების ცოდნას;
ეთიკური და უსაფრთხოების ნორმების დაცვას და პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას ისტ
საშუალებების გამოყენებისას.

საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასი
კომპიუტერული მეცნიერება
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
ისტ რესურსების შექმნა
არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია
გააცნობიეროს ალგორითმის ცნება,
ეფექტურად გამოიყენოს ალგორითმის ჩაწერის
და შეფასების საშუალებები დასმული
ამოცანის ამოსახსნელად.

კომუნიკაცია
არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია
გამოთვლილი ინფორმაციის წარმოდგენა
სხვადასხვა ციფრული ფორმატით, მისი
მოწესრიგება, კომუნიკაცია, დასმული ამოცანის
გადაჭრის შემდეგ საბოლოო შედეგების
დემონსტრირება.

არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია
კომპიუტერის მეხსიერებაში ჩანაწერების
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ხელსაყრელი ფორმით წარმოდგენისთვის
მონაცემთა სხვადასხვა სტრუქტურის შერჩევა
არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია
ალგორითმის და მონაცემთა სტრუქტურის
რეალიზაცია, კომპიუტერში პროგრამული
ბრძანებების მიმდევრობის კორექტული
შესრულება.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:
მიმართულება: ისტ რესურსების შექმნა
არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.1. მოსწავლე აცნობიერებს ალგორითმის ცნებას, ეფექტურად იყენებს
ალგორითმის ჩაწერის და შეფასების საშუალებებს დასმული ამოცანის ამოსახსნელად.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახდენს დასმული პრობლემის მათემატიკურ ფორმალიზებას
 მსჯელობს დასმული ამოცანის შესატან/გამოსატან პარამეტრებზე და მათ სიდიდეებზე;
 ამოსახსნელ ამოცანაში ამოიცნობს ლოგიკურ ქვეამოცანებს. ხსნის პრობლემას მისი შედარებით
მარტივ ქვეპრობლემებად დეკომპოზიციის მეშვეობით;
 აყალიბებს შესასრულებელი ოპერაციების მიმდევრობას;
 ალგორითმის მნიშვნელოვან ოპერაციებს ჩაწერს ფსევდო კოდის და/ან პროგრამირების ენის
საშუალებით;
 მსჯელობს
ალგორითმის
კორექტულობაზე,
ეფექტიანობასა
და
გამოითვლის
ოპერაციების/იტერაციების რაოდენობაზე.

არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია კომპიუტერის მეხსიერებაში ჩანაწერების ხელსაყრელი
ფორმით წარმოდგენისთვის მონაცემთა სხვადასხვა სტრუქტურის შერჩევა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოცანის მონაცემების წარმოდგენისათვის სხვადასხვა ასპექტში განიხილავს მონაცემთა
სტრუქტურებს. მსჯელობს სტრუქტურის ამოცანასთან შესაბამისობაზე, ეფექტურობაზე
(მეხსიერება და გამოთვლის სიჩქარე), მის პროგრამულად განხორციელებაზე და გამართვაზე;
 მსჯელობს თითოეული აბსტრაქტული მონაცემთა სტრუქტურის დანიშნულებასა და
უპირატესობაზე და აფასებს მას;
 პროგრამაში იყენებს მონაცემთა სტრუქტურის სამ ძირითად ოპერაციას: ჩანაწერის დამატება,
ცვლილება და წაშლა.

არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ალგორითმის და მონაცემთა სტრუქტურის რეალიზაცია,
კომპიუტერში პროგრამული ბრძანებების მიმდევრობის კორექტული შესრულება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ფლობს კონკრეტული პროგრამირების ენის ძირითად სინტაქსს და ესმის საბაზისო
ბრძანებების მნიშვნელობა (სემანტიკა);
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შეძლებს დაგეგმილი ოპერაციების და/ან ფსევდო კოდის დაპროგრამებას პროგრამირების
ენაზე;
პროგრამის გაშვების
მიზნით, კომპიუტერს გადაათარგმნინებს დაპროგრამებულ კოდს
მანქანურ ენაზე (დააკომპილირებს) და უშვებს პროგრამას;
პროგრამული შეცდომის შემთხვევაში, პროგრამის ნაკადის ნაბიჯ–ნაბიჯ შემოწმებით აკეთებს
შეცდომის ლოკალიზებას და აღმოფხვრის მას.

მიმართულება: კომუნიკაცია
არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია გამოთვლილი ინფორმაციის წარმოდგენა სხვადასხვა
ციფრული ფორმატით, მისი მოწესრიგება, კომუნიკაცია, დასმული ამოცანის გადაჭრის შემდეგ
საბოლოო შედეგების დემონსტრირება.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:
 იყენებს ისტ საშუალებებს შედეგების პრეზენტაციისთვის, ანალიზისა და კომუნიკაციისთვის;
 ახერხებს გამოთვლილი ციფრული მასალის ინტეგრაციას ერთობლივ პროექტში;
 იცავს
ისტ–ის
უსაფრთხოებისა
და
ეთიკურ
ნორმებს
(საავტორო
უფლებები,
ინტელექტუალური საკუთრება). ხაზგასმით აყალიბებს პრობლემის გადაჭრისას საკუთარ
იდეებს და/ან პროექტში შეტანილ წვლილს.

პროგრამის შინაარსი
სორტირება და ძებნა
1. მონაცემების სორტირება (მაგ.: Insertion Sort, Selection Sort, Counting Sort ალგორითმები);
2. ზრდადობით და კლებადობით სორტირება;
3. დასორტირებულ მონაცემებში ძებნა ბისექციის მეთოდით (Binary Search).
რიცხვთა თეორია
1.
2.
3.
4.
5.

ორი რიცხვის უდიდესი საერთო გამყოფის პოვნა (მაგ.: ევკლიდეს ალგორითმი);
ორი რიცხვის უმცირესი საერთო ჯერადის გამოთვლა;
მარტივი რიცხვების გამოთვლა (მაგ.: ერატოსთენეს ცხრილით);
ფიბონაჩის რიცხვების გამოთვლა (მაგ.: რეკურსიული ფორმულით);
რიცხვების გადაყვანა თვლის სხვადასხვა სისტემაში (მაგ.: 2, 8, 10, 16).

მონაცემთა ტიპები და სტრუქტურები (კონტეინერები)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

მთელი რიცხვები და ათწილადები;
სიმბოლოები და სტრიქონი (String);
მასივი და მატრიცა;
სია (List), რიგი (Queue), სტეკი (Stack);
სიმრავლე (Set);
ლექსიკონი (Dictionary);
ორობითი ხე (Heap, BST);

გრაფთა თეორია
1. გრაფის წარმოდგენა კომპიუტერის მეხსიერებაში (მაგ.: ინციდენტობის მატრიცა, წიბოების სია);
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2. გრაფის სიგანეში ძებნა (BFS);
3. გრაფის სიღრმეში ძებნა (DFS).
კომბინატორიკა (გენერაციული ალგორითმები, ბიტებზე ოპერაციებით)
1. სიმრავლის ყველა ქვესიმრავლის გენერაცია;
2. სიმრავლის ფიქსირებული ზომის ქვესიმრავლეების გენერაცია;
3. ობიექტების ყველა დალაგების გენერაცია.
ალგორითმები (პარადიგმები/პრინციპები)
1.
2.
3.
4.

ალგორითმის ოპერაციების რაოდენობის შეფასება (სამუშაო დროის გამოთვლა, Timing);
სრული გადარჩევა (Brute Force);
ხარბი ალგორითმი (Greedy Algorithm);
რეკურსია უკან დაბრუნებით (Backtracking) (მაგ.: 8 ლაზიერის ამოცანა, მხედრით დაფის
შემოვლის ამოცანა).

კომპიუტერის არქიტექტურა და ფაილური სისტემა
1. კომპიუტერის ზოგადი არქიტექტურა;
2. ფაილებთან ოპერაციები (ინფორმაციის შეტანა, გამოტანა და ფორმატირება);
3. პროგრამირების ენის საშუალებით ინფორმაციის ექსპორტი მომხმარებლის
განსაზღვრულ ან სტანდარტულ ტექსტურ ფაილის ფორმატში (მაგ.: XML).

მიერ

პროგრამირების ენა
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ცვლადების აღწერა, ინიციალიზაცია და მინიჭება;
ოპერაციები ცვლადებზე და მათი პრიორიტეტები;
პროგრამის მიმდინარეობის მართვის საშუალებები (if, else, for, while, break, continue);
ფუნქციის განსაზღვრა და გამოძახება. პროცედურული პროგრამირება;
პროგრამის კომპილაცია, გაშვება და ტესტირება;
პროგრამის გამართვა შეცდომებზე, აპლიკაციის ნაბიჯ–ნაბიჯ შესრულების მონიტორინგი
(Debugging მაგ.: gdb, run, next, step, breakpoint, watchpoint, catchpoint, print, display).

55

თავი LXVI

ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: მსოფლიო კულტურა
(არჩ. მსოფლ. კულტ.X/XI/XII)
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
საგნის - ,,მსოფლიო კულტურა’’ - სწავლება ხელს შეუწყობს სოციალიზაციის პროცესში მყოფი
მოსწავლის მიერ მსოფლიო კულტურათა მრავალფეროვანი სულიერი, საზოგადოებრივი და
მატერიალური მიღწევების გაცნობიერებას; ამ კულტურათა ჩამოყალიბების, განვითარებისა და
თანამედროვე ფორმების ადეკვატურ აღქმას; გლობალური პროცესების ინტერპრეტაციას კულტურის
კონტექსტში.
საგნის სწავლებისას გამოიყენება მულტიდისციპლინური მეთოდი, რომელიც გულისხმობს
მოსწავლეების მიერ სხვადასხვა საგნის შესწავლისას და საკუთარი გამოცდილებიდან მიღებული
ცოდნის ინტერპრეტაციას და სისტემაში მოქცევას.
საგნის სწავლების ფარგლებში მუშაობა მოიცავს თეორიულ კვლევას, პრაქტიკულ აქტივობას და
შედეგების წარმოდგენას. გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის ისეთი ხერხები, როგორიცაა:
დისკუსია, კვლევა, ანალიზი, ესე, ექსკურსია და ა.შ.
ამ საგნის შესწავლის შემდეგ მოსწავლეს შეექმნება ადეკვატური წარმოდგენა იმ მრავალფეროვან
სამყაროზე, რომელშიც მას მოუწევს ცხოვრება და საქმიანობა.
ბ) საგნის სწავლემის მიზნები და ამოცანები
მსოფლიო კულტურის სწავლების მიზანია:

მოსწავლემ გააცნობიეროს ცვალებად სამყაროში კულტურის მრავალფეროვანი ფორმების
წარმოშობის, განვითარებისა და მოქმედების მექანიზმები და შედეგები.
მსოფლიო კულტურის სწავლების ამოცანებია, მოსწავლემ შეძლოს:

კულტურის, როგორც საზოგადოებებს შორის მსგავსებისა და განსხვავების საფუძვლის
გაცნობიერება;

კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება;

მრავალფეროვან კულტურულ გარემოში ორიენტაციის, წარმატებული კომუნიკაციისა და
ტოლერანტობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
მოსწავლეს მსოფლიო კულტურის საგნის შესწავლის პროცესში უნდა განუვითარდეს შემდეგი
სპეციფიკური და ზოგადი უნარები:

სოციუმში ორიენტაცია

ახალ სოციალურ გარემოში სწრაფი ადაპტაცია

ეფექტური კომუნიკაცია სხვადასხვა კულტურულ ვითარებაში

კულტურათა და მათი მრავალფეროვნების ინტერპრეტაცია

კულტურათშორისი ურთიერთობების მოდელირება

პოზიციის შემუშავება, კრიტიკა და დაცვა
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პრობლემის გააზრება და მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა
ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
შემოქმედებითობა
სწავლა
კვლევა
პრობლემის გადაჭრა
თანამშრომლობა

მოსწავლე უნდა აღიზარდოს შემდეგ მაღალზნეობრივ ღირებულებებზე:

სამშობლოს სიყვარული

სხვა კულტურათა და კულტურული მემკვიდრეობის პატივისცემა

კულტურათშორისი თანასწორობა

ტოლერანტობა

თანაგრძნობა და მზრუნველობა
გ) კურსის სწავლების ორგანიზება
საგანი - ,,მსოფლიო კულტურა’’ - ისწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურზე
(X/XI/ XII კლასში) არჩევითი კურსის სახით ორი სემესტრის მანძილზე და კვირაში ეთმობა 2
აკადემიური საათი.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
მსოფლიო კულტურის საგნობრივი პროგრამა შედგება შემდეგი ხუთი მიმართულებისაგან:
1. ბუნება და კულტურა
2. კულტურის უნივერსალიები
3. კულტურის ტიპოლოგია
4. კულტურათა მრავალფეროვნება
5. კულტურის დინამიკა
ამ საგნის შესწავლა მოსწავლეს დაეხმარება განასხვავოს ბუნებრივი და ადამიანის მიერ შექმნილი
მატერიალური და არამატერიალური გარემო, გამიჯნოს ადამიანში მემკვიდრული (ანატომიური და
ფიზიოლოგიური) და შეძენილი (სოციალურ-კულტურული) თვისებები;
მოსწავლე შეძლებს გამოავლინოს ნებისმიერი
კულტურის უნივერსალიები (ენა, რელიგია,
ხელოვნება, მორალურ-ეთიკური სისტემები, ფოლკლორი, საცხოვრისი, განსახლების ფორმები,
ეთნოგრაფიული არტეფაქტები და სხვა).
მოსწავლე გაეცნობა კულტურათა ტიპოლოგიის განმსაზღვრელ ისეთ ფაქტორებს, როგორებიცაა:
დროისადმი დამოკიდებულება, ტრადიციულობა და მოდერნულობა, სოფლისა და ქალაქის გარემო.
მოსწავლე გაეცნობა მსოფლიო კულტურათა მრავალფეროვნებას და პატივისცემით განეწყობა სხვა
კულტურების მიმართ.
მოსწავლე გააცნობიერებს ნებისმიერი კულტურის ისეთ თვისებას, როგორიცაა
ფაქტორების გავლენით განპირობებული დინამიკა.
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შიდა და გარე

2. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასები
მსოფლიო კულტურა
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
ბუნება და
კულტურა

კულტურის
უნივერსალიები

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.1.
მოსწავლეს შეუძლია
გააანალიზოს
ადამიანის
ორბუნებოვნება:
მემკვიდრული
(ანატომიური
და
ფიზიოლოგიური)
და
შეძენილი
(სოციალურკულტურული).
არჩ.მსოფ.კულტ.X/X
I/XII.2. მოსწავლეს
შეუძლია
განასხვავოს
სამყაროს ორი
შემადგენელი
ნაწილი - ბუნებრივი
და
ანთროპოგენული.

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.3.
მოსწავლეს
ანალიზის
შედეგად შეუძლია
გააცნობიეროს,
რომ ადამიანთა
ნებისმიერი
სტაბილური
ერთობა
გულისხმობს ამ
ერთობის
მდგრადობის
უზრუნველმყოფი
რეგულაციური
სისტემების
არსებობას.

კულტურის
ტიპოლოგია
არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.4. მოსწავლე
იკვლევს სხვადასხვა
ფაქტორის გავლენას
კულტურის
ჩამოყალიბებასა და
ფუნქციონირებაზე.
არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.5. მოსწავლეს
შეუძლია
იმსჯელოს
თანამედროვე/
ურბანული
და
ტრადიციული/
რურალური
კულტურების
ძირითად
განმასხვავებელ
მახასიათებლებზე.
არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.6. მოსწავლეს
შეუძლია
გააცნობიეროს დრო,
როგორც თანამედროვე
საზოგადოების ერთერთ ძირითადი
რესურსი.
არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.7. მოსწავლეს
შეუძლია გააანალიზოს
და იმსჯელოს
კულტურის ტიპის
ისეთ განმსაზღვრელ
მახასიათებლებზე,
როგორებიცაა
,,ტრადიციულობა ”და
,,მოდერნულობა” .
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კულტურათა
მრავალფეროვნება

კულტურის
დინამიკა

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.8.
მოსწავლეს შეუძლია
განიხილოს
თანამედროვე
სამყაროს
კულტურული
მრავალფეროვნება
და იმსჯელოს
კულტურათა
თანაბარმნიშვნელოვნებასა და მათ
შორის დიალოგის
შესაძლებლობასა და
საჭიროებაზე.

არჩ.მსოფ.კულტ.
X/XI/XII.9.
მოსწავლე იკვლევს
კულტურათა
ცვალებადობის
მაგალითებს და
შეუძლია
იმსჯელოს იმაზე,
რომ კულტურის
დინამიკას შიდა
და გარე
ფაქტორების
ერთობლიობა
განაპირობებს.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: ბუნება და კულტურა
არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ადამიანის
მემკვიდრული (ანატომიური და ფიზიოლოგიური)
(სოციალურ-კულტურული).

ორბუნებოვნება:
და შეძენილი

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:




მონაწილეობს დისკუსიაში და მისთვის ცნობილი მაგალითების მოყვანით ასაბუთებს, რომ
კულტურა არ გადაიცემა ბიოლოგიური გზით;
კლასში ჯგუფური ან ინდივიდუალური მუშაობისას ერთმანეთისგან განასხვავებს ადამიანში
გენეტიკური და სოციალურ-კულტურული ფაქტორებით განპირობებულ ნიშან-თვისებებს;
აფასებს სხვადასხვა კულტურაში ადამიანის ანატომიაზე ზემოქმედების დანიშნულებას და
შედეგებს.

არჩ.მსოფ.კულტ. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს სამყაროს ორი შემადგენელი ნაწილი ბუნებრივი და ანთროპოგენული.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:





მისთვის ცნობილი მაგალითების მიხედვით მსჯელობს სხვადასხვა კულტურის
დამოკიდებულებაზე ბუნებისადმი. განასხვავებს და აფასებს შესაბამის შედეგებს;
ლოკალურ გარემოზე დაკვირვებით და ინტერნეტისა და მასმედიის საშუალებით მოიპოვებს
ინფორმაციას.
ამ ინფორმაციის ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე
გამოავლენს
ბუნებისადმი დამოკიდებულების ფორმებს;
შეისწავლის ადამიანის თანმხლები ცხოველების მდგომარეობას საკუთარ უბანში; აანალიზებს
მათ მიერ შექმნილ საფრთხეებს და ეძებს ამ პრობლემების გადაჭრის ჰუმანურ გზებს.

მიმართულება: კულტურის უნივერსალიები

არჩ.მსოფ.კულტ. X/XI/XII.3. მოსწავლეს ანალიზის შედეგად შეუძლია გააცნობიეროს, რომ ადამიანთა
ნებისმიერი სტაბილური ერთობა გულისხმობს ამ ერთობის მდგრადობის
უზრუნველმყოფი რეგულაციური სისტემების არსებობას.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:

ჯგუფში და ინდივიდუალურად ადგენს ნებისმიერი კულტურისათვის დამახასიათებელი
უნივერსალიების ჩამონათვალს. ირჩევს ამ ჩამონათვალიდან რამდენიმეს და განიხილავს მათ
კონკრეტულ ფორმებს სხვადასხვა კულტურაში;

მიმოიხილავს კულტურის გავლენას
კაცობრიობის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე
ადამიანის ბიოლოგიური, სოციალური და პიროვნული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების
ფორმების გათვალისწინებით და წერს ესეს;

ჯგუფში ან ინდივიდუალურად, საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მსჯელობს
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებთან კომუნიკაციის მნიშვნელობასა და
სირთულეზე.
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მიმართულება: კულტურის ტიპოლოგია
არჩ.მსოფ.კულტ. X/XI/XII.4. მოსწავლე იკვლევს სხვადასხვა ფაქტორის გავლენას კულტურის
ჩამოყალიბებასა და ფუნქციონირებაზე.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 საქართველოს, ან სხვა რომელიმე ქვეყნის მაგალითზე აღწერს და განიხილავს რეგიონების
კულტურულ მახასიათებლებს და პოულობს საერთო და განსხვავებულ თვისებებს;
 საკუთარი გარემოს მაგალითზე
იკვლევს
თანამედროვე გლობალური ტენდენციების
გავლენას ადგილობრივ კულტურაზე და აფასებს ამ ტენდენციების დადებით და უარყოფით
მხარეებს;
 საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, განიხილავს სოციალიზაციის სხვადასხვა
ინსტიტუტისა და ავტორიტეტული პიროვნებების გავლენას თავის თავზე; მათ შორის
გამოყოფს პრიორიტეტულებს და ასაბუთებს თავის არჩევანს.

არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.5.
მოსწავლეს შეუძლია
ტრადიციული/რურალური
მახასიათებლებზე.

იმსჯელოს თანამედროვე/ურბანული და
კულტურების
ძირითად განმასხვავებელ

შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:









ეცნობა საქართველოს კუთხეებისათვის დამახასიათებელ თავისებურებებს და ადარებს მათ
მსხვილი ურბანული ცენტრების კულტურას;
საკუთარი, ან სხვა ოჯახების მაგალითზე იკვლევს ტრადიციული და თანამედროვე ქალაქური
ოჯახების სიდიდეს, თაობების რაოდენობას, შვილიანობას; ახდენს მათ შედარებას, მსჯელობს
განმაპირობებელ მიზეზებსა და ტენდენციებზე;
მოსწავლე ადგენს ცხრილს, რომელშიც სხვადასხვა ეპოქის მიხედვით აისახება ადამიანთა
სივრცითი და სოციალური მობილობის მაგალითები. აფასებს მობილობას, როგორც
თანამედროვე კულტურის ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს;
სხვადასხვა სიტუაციის განხილვის საფუძველზე
აკეთებს ტრადიციული და ურბანული
საზოგადოებებისათვის დამახასიათებელი სოციალური კონტაქტების ხასიათის ანალიზს და
აკეთებს დასკვნას;
არგუმენტირებული მსჯელობით ასაბუთებს არჩევანის შესაძლებლობას ტრადიციულ და
ურბანისტულ კულტურებში.

არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.6.
მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს დრო, როგორც თანამედროვე
საზოგადოების ერთ-ერთი ძირითადი რესურსი.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:




განასხვავებს თანამედროვე ურბანული და ტრადიციული აგრარული საზოგადოებებისთვის
დამახასიათებელ დროის აღქმის თავისებურებებს და მსჯელობს ამის მიზეზებზე;
აცნობიერებს დროის ერთიან აღქმას და ქცევის სინქრონიზებას, როგორც თანამედროვე
საზოგადოების ეფექტური ფუნქციონირების აუცილებელ პირობას;
ატარებს
სხვადასხვა შეხვედრაზე დათქმულ დროზე მისვლის ან
საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგის სიზუსტის კვლევას;
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ინდივიდუალურად ან ჯგუფში მუშაობისას ადარებს ერთმანეთს სკოლისშემდგომი დროის
განაწილების საკუთარ და თანაკლასელების გრაფიკებს; მსჯელობს საქმიანობებში მიღწეულ
წარმატებებსა და დროის რაციონალური განაწილების კავშირზე;
აანალიზებს, მსჯელობს და მოყავს კონკრეტული მაგალითები საკუთარი ოჯახის, ნაცნობების
და მეგობრების პრაქტიკიდან; ჯგუფური დისკუსიის დროს გაიაზრებს პრობლემებს საფინანსო
ვალდებულებების დროში შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით და მოჰყავს მისთვის
ცნობილი მაგალითები. მსჯელობს ცნობილი გამონათქვამის - “დრო ფულია” - არსსა და
განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე თანამედროვე ცხოვრებაში.

არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.7.
მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს და იმსჯელოს კულტურის ტიპის
ისეთ განმსაზღვრელ მახასიათებლებზე, როგორებიცაა ,,ტრადიციულობა
”და ,,მოდერნულობა”
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:




ვენის დიაგრამის გამოყენებით აკეთებს ტრადიციული და მოდერნისტული კულტურების
მახასიათებლების ანალიზს და მსჯელობს ტრდიციულობისა და
მოდერნულობის
თანაფარდობასა და მნიშვნელობაზე; საქართველოს ისტორიის, ლიტერატურისა და
ხელოვნების
ნიმუშების
საფუძველზე
გამოყოფს
ქართული
კულტურის
ტრადიციულობა/მოდერნულობის დამადასტურებელ მახასიათებლებს;
ინდივიდუალურად, ან ჯგუფში ატარებს ლიტერატურის, კინემატოგრაფის, ფერწერის და ა.შ.
სიუჟეტების ანალიზს და მსჯელობს განსხვავებულ კულტურებში საზოგადოებისა და
პიროვნების მნიშვნელობის თანაფარდობაზე;

მიმართულება: კულტურათა მრავალფეროვნება
არჩ.მსოფ.კულტ.X/XI/XII.8. მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს თანამედროვე სამყაროს კულტურული
მრავალფეროვნება
და
იმსჯელოს
კულტურათა
თანაბარმნიშვნელოვნებასა და მათ შორის დიალოგის შესაძლებლობასა
და საჭიროებაზე.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:








მსოფლიო მაგალითების განხილვით გამოავლენს კულტურული მრავალფეროვნების არსს;
განასხვავებს და ადარებს ერთმანეთს კონკრეტულ სოციალურ-კულტურულ ნორმებსა და
სტერეოტიპებს;
სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროზე დაყრდნობით აკვირდება მსოფლიოში მიმდინარე
პოლიტიკურ პროცესებს კულტურათა დიალოგის კონტექსტში და უკავშირებს მათ რეალურ
შედეგებს. განიხილავს დიალოგს, როგორც კონფლიქტების პრევენციის საშუალებას;
მისთვის ცნობილი მაგალითების განხილვით ადგენს, ერთი მხრივ, ეთნოცენტრიზმის,
შოვინიზმის, ქსენოფობიის, რასიზმის, გამოვლინების ფორმებს და, მეორე მხრივ,
შემწყნარებლობის/ტოლერანტობის მნიშვნელობას;
საკუთარი და თანაკლასელების ინტერესებიდან გამომდინარე, მონაწილეობას იღებს გასვლით
გაკვეთილებში მუზეუმებსა და/ან არქეოლოგიის, ისტორიის, არქიტექტურის ძეგლებზე.
სკოლაში დაბრუნების შემდეგ მოიძიებს დამატებით ლიტერატურას კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მეთოდებთან დაკავშირებით და წერს ესეს;
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ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად ადგენს საქართველოს მატერიალური და არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის სახეობების კლასიფიკაციას. აცნობიერებს საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობისა და მისი დაცვის საზოგადოებრივ მნიშვნელობას.

მიმართულება: კულტურის დინამიკა
არჩ.მსოფ.კულტ. X/XI/XII.9. მოსწავლე იკვლევს კულტურათა ცვალებადობის მაგალითებს და
შეუძლია იმსჯელოს იმაზე, რომ კულტურის დინამიკას შიდა და გარე
ფაქტორების ერთობლიობა განაპირობებს.
შედეგი მიღწეულია, თუ მოსწავლე:
 გაიაზრებს სუბკულტურის, კონტრკულტურის და მასკულტურის ცნებების არსს; ჯგუფში
განიხილავს ამ ცნებების მახასიათებლების ერთიან ჩამონათვალს და ადგენს შესაბამის
კლასიფიკაციას;
 ახასიათებს საკუთარი და წინა თაობების კულტურულ ნორმებსა და ქცევის ნიმუშებს,
გამოყოფს უცვლელ და განსხვავებულ მახასიათებლებს და უკავშირებს მათ კულტურის
სახეცვლილებას დროში;
 ინდივიდუალურად იკვლევს ძველი ქართული კლასიკური ნაწარმოებების ენას, თანამედროვე
ლიტერატურულ ენას და ყოფით მეტყველებას; აანალიზებს ერთი და იმავე ცნების ლექსიკურ
ევოლუციას და უკავშირებს მას კულტურის ცვლილებას;
 აანალიზებს მასობრივი საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ტელევიზია, ინტერნეტი, მობილური
ტელეფონი და ა.შ.) როლს თანამედროვე კულტურის განვითარებაში და ჯგუფში მსჯელობს ამ
ტექნოლოგიების პერსპექტივებზე.
პროგრამის შინაარსი მიმართულებების მიხედვით

1. ბუნება და კულტურა
 კულტურა/ცივილიზაცია
 ბუნებასთან ურთიერთობის ფორმები
 გენეტიკური ფაქტორები
 გარეგნობა
 ტემპერამენტი
 ნიჭი
 ანატომიაზე კულტურული ზემოქმედება
 სამედიცინო ჩარევა
 რიტუალური ოპერაციები
 ადამიანის მიერ მოშინაურებული და მისი თანხმლები ცხოველები
და ა.შ.
2. კულტურის უნივერსალიები
 ენა და კომუნიკაცია
 რელიგია
 შრომა
 ხელოვნება
 მორალურ–ეთიკური სისტემები
 დემოგრაფიული ქცევის მოდელები
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 მაგია
 მითი
 ზღაპარი
 აკრძალვები
 დროისადმი დამოკიდებულება
 მედია
 საზოგადოება
 განათლება
 იდეოლოგია
 სამართალი
 ეკონომიკური სისტემა
 სოციალიზაცია
 მკურნალობა
 რეკრეაცია
 თავდაცვა
 ესთეტიკა
 ნორმები და ნიმუშები
 სანიტარია და პირადი ჰიგიენის პრაქტიკები
და ა.შ.

3. კულტურათა ტიპოლოგია
 შემგროვებლობა
 ნადირობა
 მიწათმოქმედება
 მეცხოველეობა
 ტექნიკა და ტექნოლოგიები
 სოციალურ ურთიერთობები
 ტრადიციულობა
 მოდერნულობა
 ეროვნული თვითმყოფადობა
და ა. შ.
4. კულტურათა მრავალფეროვნება
 კულტურული სტერეოტიპები
 კულტურათშორისი განსხვავებები
 კულტურათა თანაბარმნიშვნელოვნება
 კულტურათა დიალოგი
და ა.შ.
5. კულტურათა დინამიკა
 ურბანიზაცია
 გლობალიზაცია
 სუბკულტურები
 მასკულტურა
 კონტრკულტურა
 კულტურული რეფლექსია
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 კულტურათა დიფუზია
 აკულტურაცია
 ასიმილაცია
 მარგინალობა
 გენდერული საკითხები
და ა.შ.
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თავი LXVII
ორმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამები”
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
პრაქტიკული კურსი ”მუსიკალურ–კომპიუტერულ პროგრამებში“ ბგერასთან დაკავშირებული
ელექტრონული მოწყობილობებისა და სპეციფიკური კომპიუტერული პროგრამების სწავლებას
გულისხმობს. ბუნებრივია, ის მუსიკის ტექნიკურ და სამეცნიერო ასპექტებსაც მოიცავს და მჭიდროდ
უკავშირდება დღევანდელი საზოგადოების არსებობის ისეთ უმნიშვნელოვანეს სფეროებს,
როგორებიცაა განათლება, მეცნიერება თუ მედია.
აღნიშნული კურსი მოსწავლეს შესძენს ცოდნას მულტიმედიურ პროცესებში ხმის ფუნქციის შესახებ;
ასწავლის მუსიკის ნოტირებას და ხმის ჩაწერა/დამუშავებას, ასევე არხების დაბალანსებას (Mixing,
Mastering) ისე, რომ მან შეძლოს საბოლოო პროდუქტის შექმნა (მუსიკალური ნაწარმოების ნოტები;
მუსიკალური კომპოზიციის დასრულებული აუდიო ვერსია ან ვიდეოსთან დაკავშირებული ხმის
დამუშავება).
ბ) საგნის სწავლების მიზნები
საგნის სწავლების მიზნებია:







შეძენილი ცოდნისა და უნარ–ჩვევების საფუძველზე მუსიკალურ გამომცემლობაში, ხმის ჩამწერ
სტუდიაში, სარეკლამო საქმიანობასა თუ კინო/ტელე-წარმოებაში მუშაობის შესაძლებლობის
მიცემა;
მუსიკის თეორიის საფუძვლების ცოდნის გაღრმავება;
ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული კომპეტენციების გაღრმავება;
სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრამების ათვისება1.
სასწავლო პროცესში გამოყენებული მაგალითების საფუძველზე ქართული ხალხური მუსიკისა
და მსოფლიო მუსიკალური რეპერტუარის უფრო ღრმად შესწავლა.

გ) არჩევითი საგნის სწავლების ორგანიზება
კურსი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, რომლებმაც ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში შეისწავლეს
საგნები: "მუსიკა" და "ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები". წარმოდგენილი არჩევითი
საგანი ორმოდულიანი. პირველი მოდული ითვალისწინებს ნოტაციის პროგრამების შესწავლას, მეორე
კი - ხმის ჩამწერი პროგრამების შესწავლას. თითოეულ მოდულს ეთმობა 30 აკადემიური საათი.

თანამედროვე ნოტაცია ხშირად მხოლოდ ცალკეული კომპოზიტორებისათვის დამახასიათებელ ინდივიდუალურ
სიმბოლოებს იყენებს, რომელიც ტრადიციულ ნოტაციაში გათვალისწინებული არ არის. არანაკლებ რთული გრაფიკული
აღნიშვნები გამოიყენება ძველი ქართული ხალხური/საეკლესიო მუსიკალური მასალის ნოტაციისთვის, ამდენად, ეს პროცესი
მოსწავლეს სხვა კომპიუტერული პროგრამების (ამ შემთხვევაში, გრაფიკული) ცოდნის დონესაც აუმაღლებს.
ხმის დამუშავების პროცესი ვიდეომასალასაც უკავშირდება, რაც მოსწავლეს პროფესიონალური ვიდეოსამონტაჟო
პროგრამების (მაგ. Premiere ან FinalCut Pro) შესწავლისაკენ უბიძგებს.
1
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დ) არჩევითი საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
აღნიშნული საგნის სწავლება ორი მიმართულებით მიმდინარეობს: ”პრაქტიკული უნარ-ჩვევები”,
”კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია”. პირველ მათგანში გაერთიანებული შედეგები ასახავს უშუალოდ
მოსწავლის
შესაძლებლობებს
მუსიკალურ-კომპიუტერული
პროგრამების
გამოყენებისას.
მიმართულების ”კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია” ფარგლებში მოსწავლეები ეჩვევიან სხვისი
ნამუშევრის შეფასებას, აცნობიერებენ ტექნოლოგიების მნიშვნელობას მუსიკის/ ხელოვნების
დარგებისთვის, გამოთქვამენ საკუთარ აზრს.

2. საგნობრივი კომპეტენციები
კლაsები

X/XI/XII

მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამები
I მოდული (ნოტაციის პროგრამების შესწავლა )
(არჩ.მუს.კომპ.I)
მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.1. მოსწავლეს
შეუძლია მუსიკალური ნაწარმოების აკრეფა
მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების
გამოყენებით.
არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.2. მოსწავლეს
შეუძლია აუდიო მონაცემების
დარეგულირება ნოტაციისათვის
განკუთვნილ პროგრამაში.

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია

არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია
მონაწილეობა ნამუშევრის განხილვაში.
არჩ.მუს.კომპ. I.X/XI/XII.4. მოსწავლე
აცნობიერებს მუსიკალური ტექნოლოგიების
როლს საზოგადოების ცხოვრებაში.

მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით:
მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
არჩ.მუს.კომპ.I.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ნაწარმოების აკრეფა

მუსიკალურ-

კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




იყენებს ნოტების ჩაწერის სხვადასხვა ტექნიკას;
იყენებს ნიუანსების, შტრიხებისა და სხვადასხვა ტიპის ტექსტის (რემარკები და სასიმღერო)
დართვის ტექნიკებს;
იცნობს და იყენებს სანოტო მასალის (პარტიტურისა და პარტიების) დასაბეჭდად მომზადებისა
და სხვადასხვა აუდიო ფორმატის კონვერტაციის პროცედურას.
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არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.2.

მოსწავლეს შეუძლია აუდიო მონაცემების დარეგულირება
ნოტაციისათვის განკუთვნილ პროგრამაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




ფლობს ნოტაციისთვის განკუთვნილი პროგრამის აუდიო მხარეს: შეუძლია ფაილის აუდიო
მონაცემების სათანადოდ დარეგულირება და არხებზე ინსტრუმენტების გადანაწილების
კონტროლი;
ფლობს პარტიტურაში ინსტრუმენტების დამატების, შეცვლის, გათიშვისა თუ სოლო რეჟიმში
გადაყვანის ხერხებს.

მიმართულება: კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია
არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.3.

მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება ნამუშევრის განხილვაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:







უსმენს და აანალიზებს გაკვეთილზე შესრულებულ დავალებას;
ახასიათებს აკრეფილ ფრაგმენტს ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით;
ახასიათებს აკრეფილი ნაწარმოების (ფრაგმენტის) სტრუქტურულ თავისებურებებს;
ერთმანეთს უდარებს ერთი ამოცანის სხვადასხვაგვარი გადაჭრის ვარიანტებს;
მსჯელობს ნოტების სტილურ, ტექნოლოგიურ და ტექნიკურ თავისებურებებზე;
საუბრის დროს იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას.

არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.4.

მოსწავლე აცნობიერებს მუსიკალური ტექნოლოგიების როლს
საზოგადოების ცხოვრებაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე



ახასიათებს სანოტო გამომცემლობებში გამოყენებულ ტექნოლოგიურ პროცედურებს;
განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს მუსიკალური ტექნოლოგიების შესწავლით
მიღებული ცოდნა და უნარები.

პროგრამის შინაარსი
ძირითადი ხელსაწყოების პალიტრა და მათი ფუნქციები.
 შაბლონის შექმნა და მისი გამოყენება – გვერდის ზომა და არეები, სახელურების შექმნა,
ტაქტების ნუმერაცია და პირიქით, პაუზების შექმნა/გაქრობა, ზომის და საგასაღებო ნიშნების
დაყენება, გარეტაქტი, ტაქტების თანაბარი განაწილება სისტემაზე
 სანოტო ტექსტის შეყვანა – სხვადასხვა ხელსაწყოთი, შტილების დაჯგუფება/დაყოფა, პაუზების
და ბგერების გასწორება, ტრიოლების და მსგავსი თავისუფალი დაყოფის რიტმული
ფიგურების შეყვანა
 ნიუანსების (ლიგა, კრეშენდო და ა.შ.) და შტრიხების (მახვილი, პედალი და ა.შ.) შეყვანა და
რედაქტირება, ტრემოლო (სხვადასხვა სახის და გრძლიობის), ფორმის დიზაინერი (ახალი
ფორმების შექმნის საშუალება)
67



ტექსტის ელემენტი პარტიტურაში – ტექსტის შეყვანის ორი გზა და მათი რედაქტირება:
ხელსაწყო "Text"-ის (სადაც ხდება ნაწარმოების სათაურის, კომპოზიტორის და
კოლონტიტულების შექმნა) და "Lyrics"-ის (სადაც ხდება სასიმღერო ტექსტის შეყვანა)
საშუალებით, ტექსტი ვოლტებში, ფონტების, ფონტის ზომის და სხვა ტექსტური ატრიბუტების
რედაქტირება
რედაქტირება:



მუსიკალური ელემენტების და ტექსტის (ცალკეული ელემენტის ან მთელი ტაქტის/ტაქტების)



კოპირება ახლო და შორ მანძილზე
ტრანსპონირების სახეები



ნიუანსებისა და შტრიხების რედაქტირება



სანოტო ხუთხაზის ნაირსახეობები



ტაქტების განაწილება სისტემაზე (სურვილისამებრ)




პარტიტურის გარეგნული კორექტურა – ნიუანსები, პაუზები შტრიხები და ა. შ.
ავტომატური რანჟირების შეცდომების ხელით გასწორება – გაწელილი/შევიწროვებლი
ტაქტების/ბგერების გათანაბრება ტაქტში და ა.შ.



ციფრირებული აკორდები (გიტარისათვის)



"გადამრბენელი" ნოტები



სისტემის შუაში ხუთხაზის ამოღება/ჩამატება




არასტანდარტული ნოტისთავები (მაგ. კვადრატი, ვიოლინოს გასაღები და ა.შ.)
მრავალტაქტიანი პაუზები



პარტიტურის/პიესის ფორმატის მომზადება



პარტიტურიდან ცალკეული პარტიების ამოღება/შენახვა



სპეცხელსაწყოები – მათი გამოყენება. მაგ. შემთხვევითი ნიშნების ან წერტილის გასწორება,
შტილების/ბგერის თავების მოძრაობა და ა.შ.



საგასაღებო ნიშნების და ზომის ცვლა, მათი დამალვა/გამოჩენა ტაქტისა და ხუთხაზის
ნებისმიერ ადგილზე



ტაქტის ხაზების სახეები



მერვედების გადაბმა – როდესაც მათ შორის მოთავსებულია ტაქტის ხაზი



პარტიტურის გაჟღერება – Midi არხის დაყენება, Midi გაორკესტრება – ნიუანსების, შტრიხების,
ტემპის, ვოლტების, რეპრიზების, გარეტაქტის, ტრელების, ტრემოლოების, გლისანდოების და
სხვათა გაჟღერება



ნოტები ქაღალდზე – ამობეჭდვა, სანოტო მასალის სკანირება, ფაილების სხვადასხვა
პროგრამებში ექსპორტი/იმპორტი

რეკომენდებული პროგრამები:


დასახელებული კურსის ნოტებთან დაკავშირებული ნაწილის სწავლებისათვის შეიძლება
გამოყენებულ იქნას ნოტაციისთვის განკუთვნილი ნებისმიერი პროფესიონალური პროგრამა,
მაგალითად, Finale ან Sibelius-ი; ან ანალოგიური ტიპის უფასო პროგრამები, როგორებიცაა
Finale NotePad ან Music Publisher, თუმცა ისინი ნაკლებად ეფექტურნი არიან.

სარეკომენდაციო მუსიკალური მასალა:
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ი.ს. ბახი

ბ. მარჩელო
ტ.ჯ. ალბინონი
გ.ფ. ჰენდელი

დ. პერგოლეზი
დ. სკარლატი
კ. ვ. გლუკი
ი. ჰაიდნი

ვ. ა. მოცარტი

ლ. ვ. ბეთჰოვენი

ბ. ბრიტენი
ი. ბრამსი

ჰ. ბერლიოზი
კ. მ. ვებერი
რ. ვაგნერი
ე. გრიგი
ჯ. როსინი
დ. დონიცეტი
ვ. ბელინი
რ. შტრაუსი
შ. გუნო

პრელუდია და ფუგა C-dur I ტომი
Badinerie (სუიტა #2)
Air (სუიტა #3)
ბრანდენბურგის კონცერტი #3
H-moll მესა (ნებისმიერი ფრაგმენტი)
იტალიური კონცერტი
ჰობოის კონცერტი
Adagio სოლ-მინორი
ალელუია (ორატორია "მესია")
Lascia ch'io pianga (ოპერა "რინალდო")
მუსიკა წყალზე (სუიტა რე-მაჟორი)
Stabat Mater
სონატა (ნებისმიერი)
ოპერა "ორფეოსი", მელოდია
სიმებიანი კვარტეტი თხ.76/3 ‘kaiser-quartet' დო-მაჟორი
Andante cantabile (სერენადა)
სიმფონია #51; სიმფონია #45
რექვიემი Confutatis
Eine Claine Nachtmusic K.525 Allegro
კონცერტი კლარნეტისა და ორკესტრისათვის K.622, II ნაწილი
A musical Joke, К 522
სიმფონია #40, სოლ-მინორი I ნაწილი
საფორტეპიანო სონატა #17, III ნაწილი
კონცერტი ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის # 5, ფინალი
IX სიმფონია, სკერცო, გუნდი
ბაგატელი თხ. 119,1
რონდო სოლ-მაჟორი op. 129 RONDO a CAPRICCIO "Rage over a lost penny”
Für Elise
La Marmotte
სიმებიანი კვარტეტი #14, თხზ.131, დო-დიეზ მინორი
The young person’s Guide to the Orchestra
უნგრული ცეკვა #5, სოლ-მინორი
სიმფონია #3 ან #4
რაფსოდია სოლ მინორი
რაკოცი (უნგრული) მარში
ფანტასტიკური სიმფონია (IV ან V ნაწილი)
Auforderung zum Tanz მიპატიჟება საცეკვაოდ
მონადირეების გუნდი ოპერიდან Der Freischütz
"ტანჰოიზერი", პილიგრიმების გუნდი
"რიენცი", უვერტურა
სუიტა "პერ გიუნტი"-დან "ანიტრას ცეკვა" და "სოლვეიგის სიმღერა"
ოპერა "სევილიელი დალაქი", დონ ბაზილიოს არია და კვარტეტი “Buona Sera”
"ვილჰელმ ტელი", უვერტურა
"სიყვარულის ნექტარი". una furtive lacrima
"ნორმა" Casta Diva
ვალსი Blue Danube ან Radetzky March
"ფაუსტი", მეფისტოფელის კუპლეტები
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დ. შოსტაკოვიჩი
ს. პროკოფიევი

V სიმფონია, II ნაწილი; მელოდია
"მონტეკები და კაპულეტები" ბალეტიდან "რომეო და ჯულიეტა"
მარში ოპერიდან "სამი ფორთოხლის სიყვარული"
VI საფორტეპიანო სონატა, I ნაწილი
კ. დებიუსი
"ფავნის ნაშუადღევის დასვენება"
პრელუდია "გოგონა სელისფერი თმებით"
"მთვარის შუქი"
მ. რაველი
ბოლერო
უნდინა ("ღამის გასპარი")
რ. მალერი
V სიმფონია, Adagietto
II სიმფონია, I ნაწილი
რ. შტრაუსი
სიმფონიური პოემა "ასე იტყოდა ზარატუსტრა"
ა. დვორჟაკი
სლავური ცეკვა #8 ან იუმორესკა
Jerry Herman
Hello, Dolly
Edward "Kid" Ory
Muskat Ramble
Scott Joplin
Original Rags
Н. Баэз-Норуорт
Луна, луна, приди скорей
У. Доналдсон
Да, влюблен я в крошку
Л. Рида, Б. Мейсон
Прощальный валс
გ. ყანჩელი
მუსიკა კინოფილმიდან "შერეკილები"
გ. ყანჩელი
მუსიკა კინოფილმიდან "მიმინო"
გ. ყანჩელი
მუსიკა კინოფილმიდან "ცისფერი მთები"
განვლილი მასალიდან:
"შენ ხარ ვენახი" (საგალობელი); "ასლანური მრავალჟამიერი" (რაჭული); რ. ლაღიძე "ჩემო კარგო
ქვეყანავ”; ვერდი (მარში ოპერიდან "აიდა", კვარტეტი ოპერიდან "რიგოლეტო”); ჟ. ბიზე (ოპერა
"კარმენი"-ს უვერტურა); რაველი "ბოლერო". მალერი V სიმფონიის IV ნაწილი Adagietto. ნ. გაბუნიას, ბ.
კვერნაძის, ს. ცინცაძის და სხვა ქართველ კომპოზიტორთა ნაწარმოებების ფრაგმენტები. ჯ. ჰერმანი
Hello, Dolly; ს. ჯოპლინის რეგტაიმი (ნებისმიერი). ჯაზური სტანდარტის ნიმუშები.

სტანდარტი მუსიკალურ-კომპიუტერულ პროგრამებში
II მოდული (ხმის ჩამწერი პროგრამები)
(არჩ.მუს.კომპ.II)
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია
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არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია
ხმის ჩაწერა მუსიკალურ- კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენებით.

არჩ.მუს.კომპ. II. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია
მონაწილეობა ნამუშევრის განხილვაში.

არჩ. მუს. კომპ.II. X. XI/XII 2. მოსწავლეს
შეუძლია სათანადოდ გამართოს და
გამოიყენოს ხმის ჩამწერი აპარატურა.

არჩ. მუს.კომპ.II. X. XI/XII 4. მოსწავლე
აცნობიერებს მუსიკალური ტექნოლოგიების
როლს საზოგადოების ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია ხმის ჩაწერა მუსიკალურ- კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






იცნობს ხმის ჩამწერი ტექნიკის მუშაობის პრინციპებს;
სწორად იწერს მრავალინსტრუმენტიანი ანსამბლის ჟღერადობას;
ამოიცნობს, რომელი ინსტრუმენტის ხმა ან რა ხმაური ესმის;
ფლობს ბალანსის ტექნიკას;
ფლობს ერთი და იგივე მუსიკალური მასალის განსხვავებული არანჟირებების შექმნის
ტექნოლოგიურ პროცედურებს.

არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია სათანადოდ გამართოს და გამოიყენოს ხმის ჩამწერი
აპარატურა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






ახდენს მიკროფონების ტიპების იდენტიფიცირებას, ახასიათებს და მართებულად იყენებს მათ;
სწორად შეარჩევს მიკროფონის კაბელებსა და მათ შეერთებებს;
ახდენს ხმის მონიტორების (დინამიკების) ტიპების იდენტიფიცირებას და მართებულად
იყენებს მათ;
იყენებს სხვადასხვა ბგერით ეფექტსა და ხმის კომპრესიას (ე.წ. Plug-in-ებს);
განსაზღვრავს მოსალოდნელ ჟღერადობას, ამის შესაბამისად ანაწილებს მიკროფონებს,
MIDI/აუდიო არხებზე იწერს ხმას და რედაქტირებას უკეთებს ჩანაწერს.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.3.

მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობა ნამუშევრის განხილვაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





უსმენს და აანალიზებს გაკვეთილზე შესრულებულ დავალებას;
ახასიათებს ჩაწერილ ხმას ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით;
ახასიათებს ჩაწერილი მუსიკალური მასალის სტრუქტურულ თავისებურებებს;
ერთმანეთს უდარებს ერთი ამოცანის სხვადასხვაგვარი გადაჭრის ვარიანტებს;
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მსჯელობს მუსიკალური ჩანაწერის სტილურ, ტექნოლოგიურ და ტექნიკურ თავისებურებებზე;
საუბრის დროს იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას;

არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.4. მოსწავლე აცნობიერებს მუსიკალური ტექნოლოგიების როლს
საზოგადოების ცხოვრებაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე




ახასიათებს მუსიკალურ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ პროფესიებს _ ხმის რეჟისორი, ხმის
ოპერატორი, ხმის ინჟინერი;
ახასიათებს თანამედროვე მუსიკალურ-ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს და მათ ზეგავლენას
მუსიკალური თუ სინთეზური ხელოვნების დარგებზე (თეატრი, კინო, რეკლამა);
განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს მუსიკალური ტექნოლოგიების შესწავლით
მიღებული ცოდნა და უნარი.

რეკომენდებული პროგრამები:
აღნიშნული საგნის ხმის ჩაწერასთან დაკავშირებული სეგმენტის სწავლებისათვის შეიძლება
გამოყენებული იქნას სეკვენსერის ტიპის ნებისმიერი პროფესიონალური პროგრამა, მაგალითად: Sonar,
ProTools, LogicPro, DigitalPerformer, Nuendo, Cubase ან ანალოგიური ტიპის უფასო პროგრამები,
როგორებიცაა მაგ. Audacity, Kristal, Freecorder და მისთანანი, თუმცა ეს პროგრამები ნაკლებად
ეფექტურნი არიან.














შესავალი
ნოტატორისა და სეკვენსერის ტიპის პროგრამების შედარებითი დახასიათება;
MIDI და აუდიო სტანდარტები
პროექტის შექმნა და პარამეტრების დარეგულირება; MIDI და აუდიო არხების შექმნა და
საჭირო პარამეტრების დარეგულირება.; არხზე ხმის გათიშვა (Muting), არხის სოლო რეჟიმში
გადართვა (Soloing). პროექტის გახსნა და აჟღერება. გამეორების ავტომატური რეჟიმის (Looping)
გამოყენება
ძირითადი ხელსაწყოები და მათი ფუნქციები
მარკერების შექმნა და გამოყენება. ტემპის შენელება ან აჩქარება. ინსტრუმენტების შეცვლა
MIDI-ს ჩაწერა. (მეტრონომის დარეგულირება; MIDI არხზე ხმის ჩაწერა; ჩაწერის სხვადასხვა
ხერხები)
ციფრული აუდიოს ჩაწერა. (პარამეტრების დარეგულირება: დისკრეტიზაციის სიხშირის
(Sampling Rate) და ბიტების რაოდენობის (Bit Depth) განსაზღვრა; ხმის დონის დარეგულირება;
ციფრული აუდიოს ჩაწერა, ჩანაწერის მოსმენა. სხვადასხვა დუბლების ჩაწერა და მათი
ჩაწერის/ამორჩევის ტექნიკები
MIDI-ს რედაქტირება (ტრანსპონირება, კოპირება, ნოტების შესწორება სხვადასხვა რეჟიმში,
MIDI მრუდების (Envelopes) შექმნა. MIDI-ს აუდიოზე კონვერტირება
აუდიოს რედაქტირება. (Wave ფაილების იმპორტირება, მათი გამეორების რეჟიმში მოქცევა
(Looping). წაფენების (Fading) გამოყენება და მათი ავტომატიზაცია (Automatic Crossfades). არხის
ცალკე ფაილად გამოტანა (Bouncing tracks)
შეჯერება (Mixing) (აუდიო ეფექტების დადება ეფექტების ავტომატიზაცია; დაჯგუფებები;
ექსპორტირება)
საბოლოო პროდუქტის სხვადასხვა ტიპის ფაილებად დაფორმატება
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თავი LXVIII
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი „მულტიმედია და დიზაინი“
საგნობრივი პროგრამა
X/XI/XII კლ.
ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
მულტიმედიურ სისტემებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ თანამედროვე საზოგადოებაში.
მულტიმედია და დიზაინი არის მედიის სხვადასხვა ფორმის – დინამიური და სტატიკური
სურათების, ხმის, მუსიკისა და ტექსტის შერწყმის ხელოვნება. მისი მეშვეობით ხდება კონცეფციების
ან ინფორმაციის ტრანსფერი ინტერნეტში. მულტიმედია და დიზაინი ვიდეო და ანიმაციური
თამაშების, ვებ–საიტებისა და სხვადასხვა ინტერაქტიული პროგრამების მნიშვნელოვანი კომპონენტია.
იგი ანვითარებს როგორც შემოქმედებით, ასევე ტექნიკური ხასიათის კომპეტენციებს.

ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურის დამამთავრებელი კლასების საგნობრივი
პროგრამა „მულტიმედია და დიზაინი“ მოიცავს ისეთ ელემენტებს, როგორებიცაა: დისკრეტული
მათემატიკა, პროგრამირება, დიზაინის პრინციპები, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და
ინფორმაციული სისტემების გამოყენების სფეროები და ისტ-თან დაკავშირებული სოციალური
საკითხები (მაგალითად: უსაფრთხოება, კონფიდენციალურობა, მთლიანობა, ხელმისაწვდომობა),
შემოქმედებითობა. ცხადია, რომ ყოველივე ამის დაფარვა სასკოლო განათლების ფარგლებში
კომპლექსური ამოცანაა.
არჩევითი კურსის მიზანია მოსწავლე გაეცნოს მულტიმედიისა და დიზაინის საფუძვლებს, შეფასოს
აღნიშნულ სფეროში დასაქმების პერსპეტქივები. საფუძველი ჩაუყაროს იმ ცოდნასა და
კომპეტენციებს, რომლებიც საშუალებას მისცემს სკოლადამთავრებულს, დამოუკიდებლად
გააგრძელოს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება სასურველი მიმართულებით.
სასკოლო არჩევითი კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლემ უნდა შესძლოს მულტიმედიური
პროდუქტის შექმნისას გამოიყენოს სხვადასხვა სახით მოწოდებული გამოსახულება და ინფორმაცია,
მაგალითად: აუდიო, ვიდეო, სურათები, ანიმაციები, რეალური ობიექტები, ტექსტები, გახმოვანებები
და ციფრული ინფორმაციები. ამასთან შეეძლოს კომპიუტერული, ვიდეო და აუდიო ტექნიკის
ადეკვატური გამოყენება. მულტიმედიური დიზაინი მოთხოვს როგორც შემოქმედებითი, ასევე
ტექნიკური უნარების ფლობას და მათ შერწყმას.

მთლიანად საგნობრივი პროგრამის საკითხების ჩამონათვალი შედგება რამდენიმე ნაწილისაგან.
ესენია:
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ა) პროგრამირებასთან და ციფრული მასალის შექმნასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც
შედგება შემდეგი ქვესფეროებისაგან:






ალგორითმები;
მონაცემთა ტიპები და სტრუქტურები;
პროგრამირება: სინტაქსი, სემანტიკა და გამოყენება;
ინტერნეტი;
მულტიმედია.

ბ) დიზაინის საფუძვლები, რომლებიც შედგება შემდეგი ქვესფროებისაგან:
 დიზაინის ელემენტები;
 დიზაინის პრინციპები.

ყოველივე აქედან გამომდინარე, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სასკოლო
კურსის დასრულების შემდეგ:

















მოსწავლეს გააზრებული უნდა ჰქონდეს ძირითადი ფაქტები, ცნებები და თეორიული მასალა,
რომლებიც დაკავშირებულია ციფრული მოწყობილობების და პროგრამული უზრუნველყოფის
მუშაობის პრინციპებთან;
ამ ცოდნის საფუძველზე მოსწავლემ უნდა შეძლოს მარტივი ციფრული მასალის შექმნა და
შეძლოს სხვადასხვა სახის ციფრულ მასალას შორის დასაბუთებული არჩევანის გაკეთება;
მოსწავლეს უნდა შეეძლოს ამოიცნოს და გააანალიზოს გამოთვლებთან დაკავშირებული
პრობლემის მოთხოვნები და ჩამოაყალიბოს ეფექტიანი აღწერა. ამოიცნოს და განმარტოს
პრობლემის რაოდენობრივი ასპექტი;
მოსწავლემ უნდა შეძლოს იმის შემოწმება და შეფასება, თუ რამდენად ასრულებს ესა თუ ის
სისტემა მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს;
მულტიმედიური პროდუქტის შექმნისას უნდა გამოიყენოს დიზაინის ელემენტები და
დაეყრდნოს დიზაინის პრინციპებს.
მოსწავლეს გააზრებული უნდა ქონდეს სოციალური, პროფესიული და ეთიკური საკითხები,
რომლებსაც მოიცავს ამა თუ იმ სისტემის გამოყენება;
ინფორმაციის მოპოვების და ორგანიზების ხერხების გამოყენება ტექსტურ, გრაფიკულ და აუდიო
მასალასთან მუშაობისას;
მოსწავლე უნდა იყენებდეს ადამიანისა და ისტ მოწყობილობის ურთიერთობის პრინციპებს
სამომხმარებლო ინტერფეისის, ვებ-გვერდის და მულტიმედიური სისტემის შექმნისას და
შეფასებისას;
მოსწავლემ უნდა ამოიცნოს ის რისკი და უსაფრთხოების ასპექტები, რომლებიც დაკავშირებულია
მოცემულ კონტექსტში კომპიუტერული სისტემის გამოყენებასთან;
ქმნიდეს ეფექტიან სიტყვიერ თუ ციფრული ფორმატის მქონე პრეზენტაციას დიზაინის
პრინციპების, აუდიტორიის შემადგენლობისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით;
მოსწავლე მულტიმედიური პროდუქტის შექმნას შემოქმედებითად უნდა მიუდგეს.
ეფექტიანად მონაწილეობდეს გუნდურ მუშაობაში, მათ შორის დისტანციურად მუშაობის
პირობებშიც;
გააზრებულად აირჩიოს მომავალი პროფესიული საქმიანობის სფერო და განაგრძოს საკუთარი
ისტ კომპეტენციების გაღრმავება-გაფართოება სასურველი მიმართულებით.
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გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
არჩევითი საგანი მულტიმედია და დიზაინი ერთმოდულიანია, გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე.
მისი სწავლება გათვალისწინებულია ორი სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე
X/XI/XII1 კლასებში.
სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.1.
პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნებისთვისაა განკუთვნილი (არჩ. არჩევითი); მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (მულტ.დიზ. - მულტიმედია და დიზაინი); მესამე ნიშანი
კი X/XI/XIII მიუთითებს რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X, XI, XII - კლასები); ბოლო
ნიშანი 1 - შედეგის რიგს.
დ) მიმართულებების აღწერა
მულტიმედია და დიზაინის საგნობრივ პროგრამაში არის ორი მიმართულება: ისტ რესურსების შექმნა
და კომუნიკაცია.
მიმართულება - ისტ რესურსების შექმნის - ფარგლებში მოსწავლეს მოეთხოვება ტექსტის,
გამოსახულებების, აუდიო და ვიდეო კომპონენტების შემცველი ციფრული მასალის და ვებრესურსების რედაქტირება, შექმნა და განთავსება; პრობლემის გადაჭრა ალგორითმულად,
ალგორითმის პროგრამული რეალიზაცია. პროგრამის გამართვა; მონაცემებსა და გრაფიკას შორის
კავშირის დამყარება. იდეებისა და მონაცემების წარმოდგენისას მულტიმედიური საშუალებების
გამოყენება. კავშირის დამყარება
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებსა და სხვა
დისციპლინებს შორის.

მიმართულება – კომუნიკაციის - ფარგლებში მოსწავლეს მოეთხოვება შექმნილი პროდუქტის
წარდგენა საზოგადოებისათვის, მისი განხილვა და შეფასება. ეთიკური და უსაფრთხოების ნორმების
დაცვა და პასუხისმგებლობის გაცნობიერება ისტ საშუალებების გამოყენებისას. ისტ-ის გამოყენების
სფეროების ცოდნა და მისი უპირატესობების გაცნობიერება;

საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასი
მულტიმედია და დიზაინი
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
1

რამდენადაც XII კლასში არჩევითი საგნების სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ I სემესტრში, მოსწავლეებს შეუძლიათ XI
კლასის II სემესტრში აირჩიონ არჩევითი საგანი „მულტიმედია და დიზაინი“ და დაასრულონ XII კლასის I სემესტრში.
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ისტ რესურსების შექმნა
არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს
შეუძლია მცირე ზომის ვებსაიტის დიზაინის
შექმნა, განვითარება და პუბლიკაცია.

კომუნიკაცია
არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.4. მოსწავლე შეუძლია
გამოიკვლიოს გლობალური მასშტაბით
კომუნიკაციის, კოლაბორაციისა და იდეების
გაზიარების სხვადასხვა გზა.

არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს
შეუძლია ორიგინალური დატვირთვის
ციფრული სურათის შექმნა.
არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია ვიდეო პროექტის დაგეგმვა,
განვითარება და წარმოდგენა; აზრის
გადმოცემის მიზნით სტატიკური და
დინამიური სურათების, ტექსტის, აუდიო და
ვიდეო ფრაგმენტების კომბინირებით ვიდეო
პროდუქტის შექმნა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:
მიმართულება: ისტ რესურსების შექმნა
არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ვებსაიტის დიზაინი შექმნა,
განვითარება და პუბლიკაცია.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 წინასწარ განსაზღვრული მიზნისა და აუდიტორიისთვის არჩევს ვებსაიტის დიზაინს;
 ვებსაიტის შექმნისას მსჯელობს გამოყენებულ სტანდარტებსა და შეთანხმებებზე;
 ქმნის ვებსაიტის დიზაინის ვიზუალურ პროტოტიპს (მაგ.: გვერდის სქემა, ჰიპერ ბმულები,
ფერები და შინაარსობრივი მოთხოვნები);
 ადგენს ვებსაიტში ნავიგაციის გეგმას;
 აყალიბებს დირექტორიისა და ფაილების სტრუქტურას, დოკუმენტების შენახვის, გაზიარებისა
და პუბლიკაციის მიზნით;
 ქმნის ვებსაიტს, რომელიც შეიცავს:
 მულტი გვერდიან საიტს;
 ფორმატირებას;
 მულტიმედია ობიექტებს (მაგ.: სურათი, აუდიო, ვიდეო და/ან ანიმაციური ტიპის ობიექტები);
 ნავიგაციის მენიუს.
 აკეთებს ვებსაიტის პუბლიკაციას (მაგ.: ინტრანეტში ან ინტერნეტში);
 მომხმარებლების კრიტიკასა და უკუგებაზე დაფუძნებით ქმნის ვებსაიტის გაუმჯობესების
კრიტერიუმებს;
 შენიშვნების საფუძველზე ვებსაიტში შეაქვს დასაშვები ცვლილებები.

არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია ორიგინალური დატვირთვის ციფრული
სურათის შექმნა.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:








წინასწარ განსაზღვრავს სურათის მიზანსა და აუდიტორიას;
დააფიქსირებს სურათს ციფრული ფოტოკამერით;
ახალი ციფრული ფორმატის სურათის შექმნის მიზნით იყენებს რედაქტორის შესაბამის
ფუნქციებს:
ა) სახატავ ხელსაწყოებს (მაგ.: ხაზი, მართკუთხედი, მრავალკუთხედი, ფანქარი, ფუნჯი,
ტექსტი);
ბ) რედაქტირების ბრძანებებს (მაგ.: ექსტრაქცია, ამოჭრა, გაწელვა, დუბლირება, ფერები);
გ) სურათის ფენებს (მაგ.: ქმნის, ცვლის, აკეთებს იმპორტს, დუბლირება);
დ) სურათის თვისებებს (მაგ.: გამჭირვალობა, რბილი და მახვილი კიდეები, წირები);
ე) ფილტრებსა და ეფექტებს (მაგ.: ბუნდოვანი მოხაზულობა, გამრუდება, სიმკვრივე).
დანიშნულების მიხედვით ირჩევს ციფრული სურათის ფაილის პარამეტრებს (მაგ.:
რეზოლუცია, გაფართოება, რასტრული თუ ვექტორული, შეკუმშვის მეთოდი);
აქვეყნებს შექმნილ სურათს;
თვითშეფასებაზე, მომხმარებელთა კრიტიკასა და უკუკავშირზე დაფუძნებით აუმჯობესებს
სურათს;

არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ვიდეო პროექტის დაგეგმვა, განვითარება და
წარმოდგენა; ამბის გადმოცემის მიზნით სტატიკური და დინამიური სურათების, ტექსტის,
აუდიო და ვიდეო ფრაგმენტების კომბინირებით ვიდეო პროდუქტის შექმნა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

















წინასწარ განსაზღვრავს ფილმის მიზანს.
ითვალისწინებს აუდიტორიის სპეციფიკას (ასაკი, განათლება, სოციალური ჯგუფი) და არჩევს
შესაბამის გამომსახველობით, მულტიმედიურ საშუალებებს;
წინასწარ გეგმავს ფირზე აღსაბეჭდი კადრების თანამიმდევრობას;
ადგენს გადაღებების სამუშაო გეგმას (რესურსების სიას, ვადებსა და ლოჯისტიკურ საკითხებს);
იყენებს კომპოზიციური განაწილების პრინციპებს იდეების გადმოსაცემად;
გადაღების დროს იყენებს სუბიექტის სამი ტიპის განათებას (მთავარი განათება, ფონი და
შემავსებელი განათება);
განათების მიხედვით არეგულირებს გადაღების ხასიათსა და განწყობას (მაგ.: სიბნელე და
ჩრდილები გამოკვეთილად ახასიათებს დრამატულ მომენტებს.);
აანალიზებს ციფრული კამერის კონფიგურაციასა და გადაღებული კადრების ხარისხს;
აფასებს ციფრული კამერის პოზიციის, კუთხისა და მოძრაობის სიჩქარის ეფექტს;
იწერს ხმოვან ფრაგმენტებს ციფრული კამერით;
მიზნის შესაბამისად (მაგ., მუსიკალური ფონი, ლაიტთემა) შეარჩევს მუსიკალურ მასალას;
ჩაწერილი ინფორმაცია გადააქვს კომპიუტერში;
არედაქტირებს ვიდეო და ხმოვან ფრაგმენტებს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით;
გადაღებული კადრების კომბინირებითა და სხვადასხვა ეფექტის გამოყენებით ქმნის საბოლოო
ვიდეო პროდუქტს;
ასათაურებს ფილმს
აკეთებს შესაბამის ტიტრებს (მაგ.: ფილმის სათაური, სპონსორი, მონაწილეები)

მიმართულება: კომუნიკაცია
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არჩ.მულტ.დიზ.X/XI/XII.4. მოსწავლე შეუძლია გამოიკვლიოს გლობალური მასშტაბით
კომუნიკაციის, თანამშრომლობისა და იდეების გაზიარების სხვადასხვა გზა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






ეძებს ცოდნის შეძენის სხვადასხვა გზას, რომელიც დამყარებულია მოსწავლეთა გუნდურ
მუშაობაზე;
იყენებს ფართო სპექტრის ისტ-ის ხელსაწყოებსა და მედიას ინფორმაციის სხვადასხვა
კონტექსტში ეფექტურად გაზიარების, გაცვლისა და პრეზენტაციისთვის;
იღებს ხარისხიან გადაწყვეტილებას, რომელიც მიუთითებს, რომ
მის მიერ
ინტერპრეტირებული ინფორმაციის ფორმა ადეკვატურია და შეესაბამება აუდიტორიას,
მიზანსა და შინაარსს;
კომუნიკაციისას ითვალისწინებს ეთიკურ და უსაფრთხოების ნორმებს.

პროგრამის შინაარსი:

სტრუქტურა (HTML) და დიზაინი (CSS)
დოკუმენტის ტიპი და კოდირება;
ტეგი, ელემენტი და ატრიბუტი;
ცხრილი;
გვერდის დიზაინი (განლაგების სქემა ცხრილებით, Table ელემენტების გამოყენებით);
გვერდის დიზაინი (კომპლექსური განლაგება, Div და Span ელემენტები);
მოხაზულობა, საზღვარი, მინდორი, შიგთავსი (Box Model);
ჰიპერ ბმული;
სურათების გალერეა;
აუდიო ელემენტი;
ვიდეო ელემენტი;
ფერი (სახელები და მნიშვნელობები);
ფონის სტილი;
ტექსტის სტილი;
შრიფტის სტილი;
ჰიპერ ბმულის სტილი;
სიის სტილი;
ცხრილის სტილი;
შეტანის ფორმა და მისი ელემენტები;
ხდომილება და შეტყობინება;
სპეციალური სიმბოლოები;
HTML, CSS რატიფიკაცია.

ინტერნეტში მულტიმედიის შენახვის და ტრანსპორტირების ფორმატი (XML)
ტეგი, ელემენტი და ატრიბუტი;
სინტაქსი;
ელემენტების ხე;
სახელების სივრცე;
კომენტარი;
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ინფორმაციის ექსპორტ/იმპორტი XML ფორმატში;
XML რატიფიკაცია.

ვექტორული სურათები (SVG)
ვექტორული სურათი HTML-ში;
მართკუთხედი;
წრე;
ელიფსი;
ხაზი;
მრავალკუთხედი;
ტეხილი;
ტექსტი;
ხაზოვანი შტრიხები;
ფილტრი;
ბუნდოვანი მოხაზულობის ეფექტი;
ჩრდილის ეფექტი;
წრფივი და რადიალური გრადიენტი.

ვიდეო
სხვადასხვა ციფრული მოწყობილობიდან სურათებისა და ვიდეო ფაილების იმპორტი;
ვიდეო ფაილის რედაქტირება:
ა) მონაკვეთის ამოჭრა;
ბ) ორ ნაწილად გაყოფა;
გ) სიჩქარის ცვლილება.
მუსიკალური გაფორმება:
ა) ხმის სიძლიერე;
ბ) სიმკვეთრის კონტროლი.
გ) თემები და გადასვლა.

დიზაინის ელემენტები და დიზაინის პრინციპები:
ხაზი, ფერი, შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა
პროპორციები
კომპოზიციური განაწილების საფუძვლები:
ა) მთლიანობა
ბ) სივრცე (ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, თავშეყრის წერტილი, წინა
და უკანა პლანი)
გ) სიმეტრია
დ) რიტმი
ე) წონასწორობა
ვ) კონტრასტი
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თავი LXIX
ორმოდულიანი საგნობრივი პროგრამა:

”სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა”
1.1 ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
ХХ საუკუნის მიწურულსა და XXI საუკუნის დასაწყისში ბიოლოგიისა და მედიცინის სფეროში
უაღრესად საყურადღებო, მართლაც „რევოლუციური“ მნიშვნელობის მასალა დაგროვდა. ამ
მიმართულებით წარმოებულმა კვლევებმა ახლო მომავალში შესაძლოა სრულიად შეცვალონ როგორც
ჩვენი წარმოდგენა ცოცხალ სამყაროზე, აგრეთვე მრავალ დაავადებათა მკურნალობის სტრატეგია,
მკვეთრად გაზარდონ თერაპიულ ღონისძიებათა ეფექტიანობა და შექმნან წინაპირობა დღემდე
განუკურნებლად მიჩნეული ბევრი დაავადების მკურნალობისათვის.
თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის განვითარებამ, ადამიანთა ცხოვრების წესის შეცვლამ
მრავალი „ტრადიციული“ დაავადება დაგვაძლევინა; მაგრამ კაცობრიობა კვლავ აღმოჩნდა ახალი
გამოწვევების წინაშე: ფართოდ გავრცელდა ახალი ინფექციური სნეულებები (შიდსი, სხვადასხვა
ვირუსული ჰეპატიტი, პრიონული ინფექციები და სხვა), გაახალგაზრდავდა ბევრი ისეთი დაავადება,
რომლებიც უწინ, ძირითადად, გერიატრიის სფეროს განეკუთვნებოდა (ინსულტი, მრავალი ტიპის
სიმსივნე და სხვა); გაჩნდა სრულიად ახალი, კაცობრიობისათვის დღემდე უცნობი არაინფექციური
სნეულებებიც.
ყოველივე ზემოაღნიშნული საჭიროებს არა მხოლოდ მკურნალობისა და ჰიგიენის ეფექტიანი
მეთოდების შემუშავებას, არამედ ქცევითი სტერეოტიპების დაძლევასაც. მოცემული კურსი
თანამედროვე მედიცინისა და ბიოლოგიის ზოგიერთი ფუნდამენტური საკითხის და მათი
ჯანდაცვითი პოტენციალის ანალიზის ერთგვარი მცდელობაა. ვფიქრობთ, ის ბიოლოგია-მედიცინის
საკითხებით დაინტერესებულ ბევრ მოსწავლეს მოიზიდავს და ზოგიერთ მათგანს ამ დარგების უფრო
ღრმად შესწავლის სურვილს აღუძრავს.

ბ) სამედიცინო ბიოლოგიის სწავლების მიზნები და ამოცანები
სამედიცინო ბიოლოგიის სწავლების მიზნებია:
ერთის მხრივ, ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს ჯანსაღი ქცევა ან მოახდინოს მისი კორექცია, რაც
გამოიწვევს ჯანმრთელობაზე მოქმედი რისკ-ფატორების ზეგავლენის შეზღუდვას ან თავიდან
აცილებას, მეორე მხრივ, გააცნოს მოსწავლეს სამედიცინო ბიოლოგიის თანამედროვე მდგომარეობა.

სამედიცინო ბიოლოგიის სწავლების ამოცანებია:
ფასეულობები და

უნარ-ჩვევები

ცოდნა

დამოკიდებულებები
 ინტერესი
საბუნებისმეტყველო
დისციპლინების მიმართ.
 საბუნებისმეტყველო

 კომუნიკაცია.
 განჭვრეტა/ჰიპოთეზი
ს გამოთქმა.
 დაგეგმვა.
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 ცხოვრების
მნიშვნელობა.
 ორგანიზმის
ფუნქციები.

ჯანსაღი

წესის

დაცვით-შეგუებითი

მეცნიერებების
 მონაცემების
 ბიოტექნოლოგიის
კავშირი
მნიშვნელობის გააზრება.
ინტერპრეტაცია.
ჯანმრთელობის დაცვასთან.
 ინტერესი
მეცნიერული  ცდის ჩატარება.
 მომავლის თერაპიის სხვადასხვა
კვლევისა და სიახლეების  მოდელის შექმნა და მეთოდის ბიოლოგიური
საფუძვლები.
მიმართ.
გამოყენება.
 უსაფრთხო
ცხოვრების
წესის
დაცვის
მნიშვნელობის გააზრება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
საგანი ორმოდულიანია. თითოეული მოდული გათვლილია ერთ სემესტრზე. პირველი მოდული
გათვალისწინებულია როგორც X, ისე XI ან XII კლასის მოსწავლეებისათვის, ხოლო მეორე მოდული რეკომენდირებულია მე-XI ან მე-XII კლასის მოსწავლეებისათვის.

დ) საგნის მიმართულებების აღწერა
არჩევითი საგანი ”სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა” აერთიანებს ორ მიმართულებას მეცნიერული კვლევა-ძიება და ჯანმრთელობა და მედიცინა.

მიმართულება - მეცნიერული კვლევა-ძიება
ეს არის გამჭოლი მიმართულება, რომელიც გულისხმობს მეცნიერული კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების
განმტკიცებას და შემდგომ განვითარებას. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კვლევის საგნისა და მისი
შესწავლის ეტაპების განსაზღვრა. ეს მიმართულება გულისხმობს ასევე უნარ-ჩვევის განვითარებას,
მაგალითად, კვლევის პროცესის განხორციელება და მონაცემების აღრიცხვა, შემდგომ კი ამ
მონაცემების წარმოდგენა სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხით. მოსწავლემ ასევე უნდა შეძლოს
მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

მიმართულება - ჯანმრთელობა და მედიცინა

I მოდული
არჩევითი საგნის I მოდული საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს, ჩამოუყალიბდეთ ჯანსაღი ქცევა,
აგრეთვე, გაეცნონ სამედიცინო ბიოლოგიის თანამედროვე მდგომარეობას და ბიოტექნოლოგიურ
მიდგომებსა და სიახლეებს.
II მოდული
II მოდული მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს, გაიღრმავონ და გამოიყენონ მიღებული ცოდნა
თანამედროვე სამედიცინო ბიოლოგიის საკითხების და მომავლის თერაპიის სხვადასხვა მეთოდის
ბიოლოგიური საფუძვლების გასაანალიზებლად.
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სტანდარტის შედეგებს თან ახლავს ინდექსი. ინდექსი ინფორმაციას იძლევა საგნის/მიმართულების,
კლასის და შედეგის ნომრის შესახებ. მაგალითად:
ს.ბიოლ.ჯ. XII. 5.
ს.ბიოლ.ჯ - საგანი
XII. - კლასი
5. - შედეგის ნომერი

1.2. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასი
სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა
I მოდული
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

მეცნიერული კვლევა-ძიება
კვლ. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს კვლევის საგანი და
კვლევის ეტაპები.
კვლ.X/XI/XII .2. მოსწავლეს შეუძლია
კვლევითი პროცედურის
განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.
კვლ.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა
საკომუნიკაციო
საშუალების
გამოყენებით.
კვლ.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია
მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.

ჯანმრთელობა და მედიცინა
ს.ბიოლ.ჯ.X/XI/XII 5. მოსწავლე ახასიათებს ცხოვრების ჯანსაღ
წესს და მსჯელობს ჯანმრთელობის ხელშემწყობ ფაქტორებზე.
ს.ბიოლ.ჯ.X/XI/XII
6.
მოსწავლეს
შეუძლია
იმსჯელოს
ადაპტაციის ფენომენზე და მის მნიშვნელობაზე ორგანიზმის
გადარჩენისათვის.
ს.ბიოლ.ჯ.X/XI/XII. 7. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს
იმუნური სისტემის დაცვითი ფუნქცია და იმსჯელოს მისი
მოქმედების მექანიზმზე.
ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII. 8. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს
ინფექციურ და ინვაზიურ დაავადებათა თავისებურებებზე,
მკურნალობისა და პროფილაქტიკის საშუალებებზე.
ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII. 9. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს
ბიოტექნოლოგიურ მიდგომებსა და სიახლეებზე, სათანადოდ
შეაფასოს
სადიაგნოსტიკო-თერაპიული
მიზნით
მათი
გამოყენების
შესაძლებლობები
და
განვითარების
პერსპექტივები.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:
მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება
კვლ. X/XI/XII .1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
განსაზღვრავს შესაბამისი ინფორმაციის მოძიების წყაროებს;
გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
განსაზღვრავს მონაცემების მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ
ლიტერატურის მოძიებით);
განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და ჩატარების ეტაპებს;
არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,
ჩანაწერები).

კვლ. X/XI/XII. 2. მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






მოიძიებს და აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების
წესების დაცვით;
აწარმოებს დაკვირვებას ან/და გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
აკვირდება, ზომავს,
იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების
სათანადო სიზუსტით
რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების

მნიშვნელობების აღრიცხვა);


იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ. X/XI/XII. 3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა
საშუალების გამოყენებით.

საკომუნიკაციო

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



იყენებს სხვადასხვა ხერხს
(დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა
წარმოსადგენად;
იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი
მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ. X/XI/XII. 4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის
დამოკიდებულების აღსაწერად;
აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან
გადახრების დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,
საკონტროლო ცდის შედეგების
გათვალისწინებით, გამოაქვს დასკვნები;
განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;
83







ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
განიხილავს დაკვირვებისა და გაზომვების დროს გამოვლენილ არტეფაქტებს, ცდილობს მათ
ახსნას;
აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების დახვეწის გზებს.

მიმართულება: ჯანმრთელობა და მედიცინა
ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII .5. მოსწავლე ახასიათებს ცხოვრების ჯანსაღ წესს და მსჯელობს ჯანმრთელობის
ხელშემწყობ ფაქტორებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:







განმარტავს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კონცეფციის არსს ოტავის (1986 წ.) და ბანგკოკის
(2005 წ.) ქარტიების მიხედვით და სათანადოდ აფასებს ჯანმრთელობაზე მოქმედ სოციალურ,
ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ ფაქტორებს;
მოიძიებს ინფორმაციას და მსჯელობს ცხოვრების ჯანსაღი წესის (მაგ., ფიზიკური აქტივობა,
დაბალანსებული დიეტა, ჯანსაღი კვება ) მნიშვნელობაზე;
ახასიათებს მავნე ნივთიერებებზე (ნიკოტინი, ალკოჰოლი, ნარკოტიკი, აქროლადი ტოქსიკური
ნივთიერებები) დამოკიდებულების ზეგავლენას ჯანმრთელობაზე, მოიძიებს და პრეზენტაციის
სახით წარმოადგენს ინფორმაციას მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულების შესახებ;
ზოგადად ახასიათებს კვლევის ხარისხობრივ და რიცხობრივ მეთოდებს, სპეციალური
კითხვარით იკვლევს თანატოლთა ჩართულობას ცხოვრების ჯანსაღი წესის დაცვაში.

ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII. 6. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ადაპტაციის ფენომენზე და მის
მნიშვნელობაზე ორგანიზმის გადარჩენისათვის.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერკვევა ორგანიზმისათვის დაცვით-შეგუებითი პროცესების მნიშვნელობაში, საუბრობს
ადაპტაციის ქცევით, ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ მექანიზმებზე;
 ასახელებს მაგალითებს ამა თუ იმ სისტემის ჰომეოსტაზური რეგულაციის (მაგ., სხეულის

ტემპერატურის, სისხლის პლაზმის შემადგენლობისა და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის
შენარჩუნება) შესახებ;




წარმოადგენს ადაპტაციურ რეაქციათა სქემას (უჯრედული დონიდან ორგანიზმულ დონემდე);
აღწერს სტრეს-რეაქციის დამახასიათებელ ნიშნებს და ახდენს ზოგიერთი მათგანის
დემონსტრირებას ხანმოკლე ფიზიკური დატვირთვის ფონზე;
განმარტავს სითბური შოკის ცილების დამცველობით ფუნქციას.

ს.ბიოლ.ჯ.X/XI/XII.7.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს იმუნური სისტემის დაცვითი ფუნქცია და
იმსჯელოს მისი მოქმედების მექანიზმზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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მსჯელობს ევოლუციის პროცესში იმუნური სისტემის წარმოშობის აუცილებლობაზე
(ბერნეტის კონცეფცია) და განიხილავს იმუნიტეტს, როგორც ორგანიზმის თავდაცვით
უნარს;
აღწერს იმუნური უცხოობის ფენომენს, ტრანსპლანტანტის მოცილების რეაქციას და
ზოგადად ახასიათებს ქსოვილშეუთავსებლობის ანტიგენებს;
განასხვავებს უჯრედული და ჰუმორული ტიპის იმუნიტეტს, T- და B-ლიმფოციტებს და მათ
სამიზნე სტრუქტურებს;
იმუნოდეფიციტურ მდგომარეობას ადარებს აუტოიმუნურ დაავადებებს;
ახასიათებს ალერგიას, როგორც იმუნური სისტემის პათოლოგიის განსაკუთრებულ ფორმას
და მოჰყავს ალერგენების კლასიფიკაცია;
აკავშირებს ალერგიული დაავადების სეზონურ ხასიათს ალერგენების ზოგიერთ ჯგუფთან;
მოიძიებს ინფორმაციას საქართველოში ფართოდ გავრცელებულ ალერგენებზე და მათგან
თავდაცვის საშუალებებზე (მაგ., ზოგიერთი ორსახლიანი მცენარის ალერგიულობის








გათვალისწინების აუცილებლობა ქალაქის გამწვანების სამსახურების მიერ, ამბროზიის და
სხვა ალერგიული სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობა).

ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII.8. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ინფექციურ და ინვაზიურ დაავადებათა
თავისებურებებზე, მკურნალობისა და პროფილაქტიკის საშუალებებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:









მსჯელობს ინფექციური და ინვაზიური დაავადებების სახეებზე (ბაქტერიული, ვირუსული,
პარაზიტული, სოკოვანი) და მათი მიმდინარეობის თავისებურებებზე;
აგროვებს და პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს ინფორმაციას საქართველოში
გავრცელებული პარაზიტული (მაგ., ამებიაზი, მალარია, ტრიქინელოზი) დაავადებების
შესახებ;
მსჯელობს წარსულის ყველაზე მძიმე ინფექციების (მაგ., შავი ჭირი, ყვავილი, ქოლერა)
მიმდინარეობაზე და გართულებებზე;
ახასიათებს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით (აივ) გამოწვეული იმუნოდეფიციტის
სპეციფიკურობას;
განსაზღვრავს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის გადაცემის გზებს და მსჯელობს
ინფიცირებულ პირთა განაწილებაზე მოსახლეობის სხვადასხვა რისკ-ჯგუფში;
განასხვავებს A, B და C ჰეპატიტს ეთიოპათოგენეზის მიხედვით;
მსჯელობს ინფექციური დაავადებების მკურნალობისა და პროფილაქტიკის (მათ შორის,
იმუნიზაციის) მნიშვნელობაზე.

ს.ბიოლ.ჯ. X/XI/XII.9. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ბიოტექნოლოგიურ მიდგომებსა და
სიახლეებზე, სათანადოდ შეაფასოს სადიაგნოსტიკო-თერაპიული მიზნით მათი გამოყენების
შესაძლებლობები და განვითარების პერსპექტივები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


სათანადოდ
აფასებს
“ადამიანის
გენომის
პროექტის”
უდიდეს
მნიშვნელობას
კაცობრიობისათვის. მოიძიებს მასალას და პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს გენების
კარტირების მეთოდებს;
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მსჯელობს უჯრედის დიფერენცირების ფენომენზე, განმარტავს ღეროვანი უჯრედის ცნებას,
განასხვავებს ღეროვანი უჯრედების ტიპებს და მოიპოვებს ინფორმაციას მათ უნიკალურ
თვისებებზე;
მსჯელობს კლონირების ფენომენზე და აცნობიერებს ძუძუმწოვრების კლონირებასთან
დაკავშირებულ სიძნელეებს, აგრეთვე, ადამიანის კლონირების ეთიკურ ასპექტებს;
ახასიათებს თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური კვლევის მეთოდებს, აფასებს გენეტიკური
ტესტირების სამედიცინო მიზნით გამოყენების მნიშვნელობას;
მსჯელობს ადამიანის დაავადებათა მექანიზმების კვლევის მიზნით ცხოველური მოდელების,
ტრანსგენური ფორმების,
უჯრედული და ქსოვილური კულტურების გამოყენების
მნიშვნელობაზე;
მსჯელობს ბიოტექნოლოგიური მეთოდებით მაღალეფექტიანი ვაქცინებისა და თერაპიული
პრეპარატების მიღების შესაძლებლობაზე და მომავლის პერსპექტივებზე.

პროგრამის შინაარსი
ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კონცეფცია;
კვლევის მეთოდები. ჯანსაღი კვება და დაბალანსებული დიეტა. ნივთიერებებზე (ნიკოტინი,
ალკოჰოლი, ნარკოტიკი, აქროლადი ნივთიერებები) დამოკიდებულების მავნე ჩვევები. ფიზიკური
აქტივობა და მისი მნიშვნელობა ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. პირადი ჰიგიენა.
ადაპტაცია და დამცავი მექანიზმები. ორგანიზმის დაცვით-შეგუებითი ფუნქციები. ცნება
ჰომეოსტაზის შესახებ. ადაპტაციის ორგანიზმული, ორგანული და უჯრედული მექანიზმები. სტრესრეაქცია და მისი როლი. სტრესული ფაქტორების მიმართ მდგრადობა.
იმუნური სისტემა. იმუნური სისტემის დამცველობითი ფუნქცია. თანდაყოლილი და შეძენილი
იმუნიტეტი. ცნება ანტიგენისა და ანტისხეულის შესახებ. იმუნიტეტის უჯრედული მექანიზმები.
იმუნური სისტემის დარღვევები, იმუნოდეფიციტური და აუტოიმუნური დაავადებები; ალერგენები
და ალერგიული დაავადებები.
ინფექციური და ინვაზიური დაავადებები. ინფექციური და ინვაზიური დაავადებების სახეები
(ბაქტერიული, ვირუსული, პარაზიტული, სოკოვანი). წარსულის ყველაზე საშიში ინფექციები (შავი
ჭირი, ყვავილი, ქოლერა). ადამიანის შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი. ვირუსული
ჰეპატიტები. მკურნალობა და პრევენციული საშუალებები. იმუნიზაციის მნიშვნელობა.
ბიოტექნოლოგია ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში. ადამიანის გენომის პროექტი. კლონირების
ფენომენი და მისი ისტორია, ძუძუმწოვართა კლონირება, კლონირების ბიოლოგიური და ეთიკური
ასპექტები. უჯრედის დიფერენცირების ფენომენი. უჯრედთა პოტენცია (ტოტი-, პლური-, მულტი- და
უნიპოტენტურობა), ღეროვანი უჯრედები და მათი გამოყენების შესაძლებლობები, გენბანკები და
მათი შექმნის საჭიროება. დაავადებათა დიაგნოსტირების თანამედროვე მეთოდები, ბიომარკერები
დაავადებათა დეტექციისათვის. ადამიანის დაავადებათა მოდელირება: ცხოველური მოდელები და
ტრანსგენური ფორმები, უჯრედული და ქსოვილური კულტურები. სამკურნალო პრეპარატების
დამზადება ბიოტექნოლოგიის მეთოდებით, თერაპიაში გამოყენებული ცილოვანი პროდუქტები
(მონოკლონური ანტისხეულები).
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XI/XII კლასი
სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა
II მოდული
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
მეცნიერული კვლევა-ძიება

კვლ.XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.
კვლ.XI/XII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების
აღრიცხვა.
კვლ.XI/XII.3.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა სხვადასხვა
საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.
კვლ.XI/XII.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

ჯანმრთელობა და მედიცინა

ს.ბიოლ.ჯ.XI/XII.5.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს
გენდერული სხვაობის ფიზიოლოგიურ,
ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ასპექტებზე.
ს.ბიოლ.ჯ.XI/XII.6.მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს ჟანგბადის აქტიური ფორმები და
თავისუფალი რადიკალების როლი ორგანიზმში.
ს.ბიოლ.ჯ.XI/XII.7.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს
სიმსივნეზე, როგორც თანამედროვეობის ერთერთ ყველაზე გავრცელებულ და მძიმე
სნეულებაზე.
ს.ბიოლ.ჯ. XI/XII.8. მოსწავლეს შეუძლია
იმსჯელოს მომავლის თერაპიის სხვადასხვა
მეთოდის ბიოლოგიურ საფუძვლებზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:
მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება
კვლ. XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:









განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
განსაზღვრავს შესაბამისი ინფორმაციის მოძიების წყაროებს;
გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
განსაზღვრავს მონაცემების მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ
ლიტერატურის მოძიებით);
განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და ჩატარების ეტაპებს;
არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,
ჩანაწერები).

კვლ. XI/XII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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მოიძიებს და აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების
წესების დაცვით;
აწარმოებს დაკვირვებას ან/და გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
აკვირდება, ზომავს,
იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების
სათანადო სიზუსტით
რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების

მნიშვნელობების აღრიცხვა);


იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ. XI/XII.3.მოსწავლეს
საშუალების გამოყენებით.

შეუძლია

მონაცემთა

წარმოდგენა

სხვადასხვა

საკომუნიკაციო

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



იყენებს სხვადასხვა ხერხს
(დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა
წარმოსადგენად;
იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი
მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ. XI/XII.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:










იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის
დამოკიდებულების აღსაწერად;
აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან
გადახრების დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,
საკონტროლო ცდის შედეგების
გათვალისწინებით, გამოაქვს დასკვნები;
განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;
ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
განიხილავს დაკვირვებისა და გაზომვების დროს გამოვლენილ არტეფაქტებს, ცდილობს მათ
ახსნას;
აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების დახვეწის გზებს.

მიმართულება: ჯანმრთელობა და მედიცინა
ს.ბიოლ.ჯ. XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს გენდერული სხვაობის ფიზიოლოგიურ,
ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ასპექტებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



ახასიათებს სქესისა და ცალსქესიანი ორგანიზმების წარმოშობას, როგორც უდიდეს
ევოლუციურ მოვლენას; აანალიზებს „სქესობრივი დიმორფიზმის“ ფენომენს;
პრეზენტაციის
სახით
წარმოადგენს
მამაკაცსა
და
ქალს
შორის
არსებული
ფსიქოფიზიოლოგიური სხვაობის ამსახველ მასალას;
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სპეციალური კითხვარის გამოყენებით აგროვებს მონაცემებს ქალებსა და მამაკაცებს შორის
არსებული ფსიქოლოგიური სხვაობის შესახებ და აანალიზებს მათ;
განიხილავს გენდერულ როლთა თეორიას, როგორც სქესთა შორის არსებული სხვაობის
ამხსნელ ერთ-ერთ კონცეფციას.

ს.ბიოლ.ჯ. XI/XII.6.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ჟანგბადის აქტიური ფორმები და თავისუფალი
რადიკალების როლი ორგანიზმში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


მსჯელობს ჟანგბადის მნიშვნელობაზე ცოცხალი ორგანიზმებისათვის და ერკვევა ქსოვილური
სუნთქვის მექანიზმში;
 აღწერს ჟანგბადის აქტიურ ფორმებს და მსჯელობს ორგანიზმში. თავისუფალი რადიკალების
გენერირების, მათი საზიანო მოქმედების (მაგ., ლიპიდების პეროქსიდაცია, ცილების
მოდიფიცირება) შესახებ;
 მოიძიებს ინფორმაციას ჟანგბადის აქტიური ფორმების სასარგებლო მოქმედების შესახებ.
ს.ბიოლ.ჯ.XI/XII.7.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს სიმსივნეზე, როგორც თანამედროვეობის ერთ-ერთ
ყველაზე გავრცელებულ და მძიმე სნეულებაზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განასხვავებს ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი სიმსივნის ფორმებს ძირითადი ნიშნების
მიხედვით. მოიძიებს მასალას სხვადასხვა ორგანოსა და სისტემისათვის დამახასიათებელი
სიმსივნეების შესახებ და წარმოადგენს პრეზენტაციის სახით;
 ასახელებს სიმსივნური უჯრედის სპეციფიკურ თვისებებს;
 მსჯელობს სიმსივნეების გამომწვევ (ფიზიკურ, ქიმიურ, მემკვიდრულ და სხვა) ფაქტორებზე
და ახასიათებს მათი მოქმედების ზოგად მექანიზმს;
 მსჯელობს
სიმსივნური
ტრანსფორმაციის
პროცესში
მუტაგენური
და
დნმ-ის
მამოდიფიცირებელი ფაქტორების როლზე, ონკოგენებისა და სუპრესორული ფუნქციის
მატარებელი გენების აქტივაციასა და/ან ინაქტივაციაზე;
 განმარტავს აპოპტოზის ფენომენს და ასაბუთებს მის როლს ორგანიზმის სიმსივნისაგან
დაცვაში, გამოსახულებაზე განარჩევს ნეკროზულ უჯრედს აპოპტოზურისაგან;
 აგროვებს მასალას და აღწერს ანტისიმსივნური თერაპიის (რადიო- და ქიმიოთერაპია)
მეთოდებს.

ს.ბიოლ.ჯ.XI/XII.8.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მომავლის თერაპიის სხვადასხვა მეთოდის
ბიოლოგიურ საფუძვლებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






განასხვავებს
გენეტიკურ
ფაქტორებს
ეპიგენეტიკურისაგან,
ახასიათებს
ძირითად
ეპიგენეტიკურ მექანიზმებს (დნმ-მეთილირება, ქრომატინის რემოდელირება, რნმინტერფერენცია);
მოიპოვებს და პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს ინფორმაციას ეპიგენეტიკური მიდგომების
გამოყენებაზე სხვადასხვა დაავადების სამკურნალოდ;
მოიძიებს და პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს მასალას ღეროვანი უჯრედების კლონირებაზე
და რეგენერაციულ მედიცინაში მისი გამოყენების შესაძლებლობაზე;
მსჯელობს ადამიანთა პოპულაციაში „გენეტიკური ტვირთის“ ფენომენის შესახებ;
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განიხილავს გენური თერაპიის შესაძლებლობებს (მონოგენური მემკვიდრული და
არამემკვიდრული) დაავადებათა მკურნალობაში და აღწერს გენური თერაპიის ეთიკურ
პრობლემებს;
მოიპოვებს და რეფერატის სახით წარმოადგენს ინფორმაციას გენოთერაპიის თანამედროვე
მიღწევებზე;
მსჯელობს ნანოტექნოლოგიებისა და ნანობიოტექნოლოგიების (მაგ., დნმ-ის საფუძველზე

შექმნილი ბიოჩიპები, მუტაციათა დიაგნოსტირებაში გამოყენებული

ნანოკომპლექსები)

მნიშვნელობაზე.

პროგრამის შინაარსი
სიმსივნე. ავთვისებიანი და კეთილთვისებიანი სიმსივნე. სიმსივნის წარმოშობის მიზეზები და
სიმსივნის გენეტიკური მექანიზმები. ონკოგენები და სუპრესორი გენები. აპოპტოზის ცნება და მისი
მონაწილეობა სიმსივნისაგან დაცვის საქმეში. სიმსივნური უჯრედის სპეციფიკური თვისებები.
სიმსივნის მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები. სიმსივნით დაავადებულ პირთა პალიატიური
მზრუნველობის ძირითადი პრინციპები.
ჟანგბადის აქტიური ფორმები: მნიშვნელობა უჯრედის დაზიანებასა და თავდაცვაში. ჟანგბადის
როლი ორგანიზმში. ორგანიზმში ჟანგბადის განაწილების მექანიზმები. თავისუფალი რადიკალების
ცნება და მათი სასარგებლო (მიკრობოციდული ეფექტი) და დამაზიანებელი მოქმედება (ლიპიდების

პეროქსიდაცია, ცილების მოდიფიკაცია და სხვა) უჯრედებზე. ანტიოქსიდანტური ფაქტორები.
სქესობრივი დიმორფიზმი. სქესის ფენომენის წარმოშობა. ცალსქესიანი ორგანიზმების გაჩენა და
ევოლუცია. სქესობრივი დიმორფიზმის არსი და მიზეზები. მამაკაცი და ქალი - მათ შორის სხვაობის
ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და კულტურული ასპექტები. სქესთან დაკავშირებული დაავადებები.
მომავლის თერაპიის ბიოლოგიური საფუძვლები. ეპიგენეტიკა. დნმ-ის მეთილირება/დემეთილირება
და ქრომატინის რემოდელირება. რნმ-ინტერფერენცია. გენომური იმპრინტინგი. ეპიგენეტიკური
მიდგომების გამოყენება მედიცინაში.
ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია. ღეროვანი უჯრედების გამოყენება თერაპიული მიზნით.
ეთიკური პრობლემები.
გენური თერაპია. გენეტიკური ტვირთის ფენომენი და გენოთერაპია. გენების გადატანის მეთოდები.
გენოთერაპიის გამოყენების შესაძლო სფეროები - დღევანდელობა და მომავალი.
ნანოტექნოლოგიები. ბიომაკრომოლეკულები, როგორც ნანოსამყაროს შემადგენელი ნაწილი.
ხელოვნური ქრომოსომები და ხელოვნური გენომი.
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თავი LXX
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
(თეორიულ-პრაქტიკული კურსი)

1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი

პიროვნების აღზრდა და ჰარმონიული განვითარება, რაც სასკოლო განათლების ძირითად მიზანს
წარმოადგენს, შეუძლებელია ხელოვნებასთან მისი ზიარების გარეშე. მსოფლიო კულტურული
მემკვიდრეობის გაცნობა, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის შესწავლა აფართოებს მოსწავლეთა
თვალსაწიერს, აფაქიზებს აღქმასა და გრძნობას, წარმოსახვის უნარს, ავითარებს შემოქმედებით
მიდგომას და კრიტიკულ აზროვნებას, რის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანის ნებისმიერი
საქმიანობა. არჩევითი კურსი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, რომლებმაც არჩევანი გააკეთეს სახვით
და გამოყენებით ხელოვნებაში ცოდნისა და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გაღრმავებასა და დახვეწაზე.
საგნის სწავლებისას ყურადღება მახვილდება შემოქმედებითი და კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების
განვითარებაზე, თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაზე.

ბ) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიზნები







მოსწავლის ჩაბმა შემოქმედებით და საინტერპრეტაციო საქმიანობაში და ამ გზით მისთვის
შემოქმედებითი და წარმოსახვის უნარის განვითარება;
ხელოვნების ნიმუშების აღქმისა და ანალიზის უნარის ჩამოყალიბება;
ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან ზიარება;
ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების, სხვადასხვა მედიის ტექნიკისა და პროცედურის
თეორიული და პრაქტიკული ათვისება;
გარემოს ესთეტიკური აღქმისა და მოწესრიგების უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
შემოქმედებითი საქმიანობის ტექნიკურ საშუალებათა დაუფლება და შრომის უნარ-ჩვევის
ჩამოყალიბება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე, რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი
სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე X/XI/XII კლასებში.
დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება სასწავლო გეგმის მიხედვით სამი მიმართულებით
იშლება:
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1. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
3. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
სწავლება ყველა მიმართულების ფარგლებში მიმდინარეობს პარალელურად და ერთმანეთთან
მჭიდრო ურთიერთკავშირში.
1. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები იძენენ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს; ეცნობიან და
ეუფლებიან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ელემენტებს, პრინციპებს, გამომსახველობით
ხერხებს, სხვადასხვა ტექნიკას, მასალას, იარაღსა და პროცედურებს.

მოსწავლეები ავითარებენ სხვადასხვა მოტივის (თემა, შთაგონების წყარო, იმპულსი და სხვ.)
ზეგავლენით წარმოშობილი იდეებისა და ჩანაფიქრების ხორცშესხმის უნარს, რისთვისაც იყენებენ
წარმოსახვას, ემოციებს, დაკვირვების უნარს, მასალისადმი შემოქმედებით მიდგომას და სწავლის
პროცესში მიღებულ შემოქმედებით გამოცდილებასა და თეორიულ ცოდნას.
2.

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები სწავლობენ ხელოვნების ნაწარმოების აღქმას, ანალიზს,
ინტერპრეტაციას და შეფასებას, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბებას, ეჩვევიან საკუთარი ჩანაფიქრის
ნათელ და მკაფიო განმარტებას, ეუფლებიან კოლექტიური მუშაობის და მსჯელობის მეთოდებს.
3. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეცნობიან ქართული და მსოფლიო, ძველი და ახალი
ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებს და ხალხური შემოქმედების ზოგიერთ დარგს, აკავშირებენ მათ
ყოველდღიურ რეალობასთან და საკუთარ გამოცდილებასთან; ეცნობიან მათი შექმნისა და შეფასების
განსხვავებულ ისტორიულ, კულტურულ, სოციალურ და სხვა კონტექსტებს.

2. საგნობრივი კომპეტენციები
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
(თეორიულ-პრაქტიკული კურსი)
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია
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არჩ.ს.გ.X/XI/XII.1. მოსწავლე
იკვლევს და შეუძლია
შემოქმედებითად გამოიყენოს
ხელოვნების ელემენტები,
პრინციპები, სხვადასხვა
მასალა, ტექნიკა და
პროცედურა
თვითგამოხატვისათვის.
არჩ.ს.გ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს
შეუძლია დაგეგმოს და
შეასრულოს სხვადასხვა სახის
სამუშაო.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.4. მოსწავლეს
შეუძლია აღწეროს და
გააანალიზოს ხელოვნების
ნიმუში.
არჩ.ს.გ.X/XI/XII.5. მოსწავლეს
ესმის და შეუძლია
წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება
არის მსოფლმხედველობის
გამოხატვისა და კომუნიკაციის
საშუალება.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.3. მოსწავლე
აცნობიერებს სამყაროს როგორც
მრავალფეროვანი გრძნობებისა
და იდეების წყაროს და
შეუძლია შემოქმედებითად
ასახოს ნამუშევარში.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.6. მოსწავლეს
შეუძლია გააანალიზოს
სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი
ნაწარმოებები და იმსჯელოს
მათ შორის არსებულ მსგავსებაგანსხვავებაზე.
არჩ.ს.გ.X/XI/XII.7. მოსწავლე
იკვლევს და შეუძლია
განმარტოს, რა გავლენას
ახდენს ისტორიული და
სოციალური კონტექსტი
კონკრეტული ხელოვანის
შემოქმედებაზე.
არჩ.ს.გ.X/XI/XII.8. მოსწავლე
იკვლევს ქართულ ხელოვნებას
და ხელოვნების მოღვაწეების
შემოქმედებას.
არჩ.ს.გ.X/XI/XII.9. მოსწავლე
ეცნობა თეატრალურ და
კინოხელოვნებას.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
არჩ.ს.გ.X/XI/XII.1. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია შემოქმედებითად გამოიყენოს ხელოვნების
ელემენტები, პრინციპები, სხვადასხვა მასალა, ტექნიკა და პროცედურა
თვითგამოხატვისათვის.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს კოლორიტს, კომპოზიციური განაწილების პრინციპებს ემოციების,
იდეების
გადმოსაცემად;
 ქმნის მხატვრულ სახეებს მიმიკის, ჟესტიკულაციის, სხვადასხვა დეტალის მეშვეობით,
კონტრასტის, ფაქტურის, შუქ-ჩრდილის, სხვადასხვაგვარი მონასმის გამოყენებით;
 ფუნჯის სხვადასხვაგვარი (წრიული, ვერტიკალური, ჰორიზონტალური, დიაგონალური)
მონასმებით ქმნის დიდი ზომის ნამუშევრებს;
 ირჩევს ტრადიციული საქმიანობის რომელიმე სახეობას (თიხა, ფარდაგი, თექა, გობელენი,
ქარგვა, ქსოვა, ხეზე ჭრა) და ქმნის დეკორატიულ-გამოყენებით საგნებს მასალათა თვისებების
გათვალისწინებით;
 იყენებს უახლეს მიდგომებს შერჩეულ სფეროში ნამუშევრის შესაქმნელად.
არჩ.ს.გ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სახის სამუშაო.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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თანაგუნდელებთან ერთად განსაზღვრავს პროექტის იდეას (მაგ. ტელეგადაცემის,
რადიოგადაცემის, სპექტაკლის დადგმა, გაზეთის, ჟურნალის წიგნის მაკეტის დამზადება,
სკვერის კეთილმოწყობა, სკოლის, საკლასო ოთახის ინტერიერის დიზაინის შექმნა და სხვ.);
მონაწილეობას იღებს პროექტის დაგეგმვასა და ფუნქციების განაწილებაში;
გეგმავს და ახორციელებს იმ სამუშაოს, რომელიც თვითონ უნდა შეასრულოს;
მონაწილეობას იღებს პროექტის წარდგენასა და შეფასებაში;
მეწყვილესთან ან ჯგუფთან ერთად ქმნის ნაკეთობების (სამოსი, ტრასნპორტი, ინვენტარი და
სხვ.) დიზაინის ესკიზებსა და მაკეტებს (მოდელებს) კონკრეტულ სტილში (მაგ. ეთნო, რეტრო,
კლასიკა, თავისუფალი და სხვ.).

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.3. მოსწავლე აცნობიერებს სამყაროს როგორც მრავალფეროვანი გრძნობებისა და
იდეების წყაროს და შეუძლია შემოქმედებითად ასახოს ნამუშევარში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

გადმოსცემს ზოგად იდეას (სამშობლოს სიყვარული, თავისუფლებისაკენ სწრაფვა) მხატვრული
ხერხებით;

შემოქმედებითად გადმოსცემს სხვა საგნებში განვლილ ცნებებსა და კატეგორიებს (კოსმოსი,
სიცოცხლე, სიკეთე და სხვა).

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
არჩ.ს.გ.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს და გააანალიზოს ხელოვნების ნიმუში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აფასებს კონკრეტულ ნამუშევარს
მასში წარმოჩენილი პროფესიონალიზმისა და
შემოქმედებითი მიდგომის მიხედვით;
 მსჯელობს ნამუშევრის კომპოზიციაზე;
 განმარტავს, როგორ იყენებს ხელოვანი ხაზს რიტმის, დინამიკის, პლასტიკის, განწყობილების,
ფორმის შესაქმნელად;
 განმარტავს, როგორ აღწევს ხელოვანი სივრცულ ეფექტს ნამუშევარში;
 საუბრობს, რა ხერხებით გადმოსცემს ხელოვანი განათებას ნამუშევარში (შუქ-ჩრდილი, ფერი);
 მსჯელობს, რა ხერხით გადმოსცემს ხელოვანი ადამიანის ხასიათს პორტრეტში.
არჩ.ს.გ.X/XI/XII.5. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის
მსოფლმხედველობის გამოხატვისა და კომუნიკაციის საშუალება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს, რა ინფორმაცია მიიღო რომელიმე ისტორიულ პერიოდზე იმ პერიოდის
ხელოვნების ნიმუშის გაცნობით (მაგ. რა გაიგო ძველი ბერძნული ხელოვნების ნიმუშების
გაცნობით ბერძნულ კულტურაზე, ბერძენი ხალხის ცხოვრებაზე);
 მსჯელობს ხელოვნებაზე, როგორც კომუნიკაციისა და ზემოქმედების საშუალებაზე
კონკრეტული მაგალითების მოხმობით;
 აღწერს და/ან გამოთქვამს ვარაუდს, ერთი და იგივე მასალა, იარაღები და მხატვრულგამომსახველობითი ხერხები როგორ არის გამოყენებული სხვადასხვა პერიოდსა და
კულტურაში განსხვავებული მიზნის მისაღწევად.
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არჩ.ს.გ.X/XI/XII.6.

მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ნაწარმოებები
და იმსჯელოს მათ შორის არსებულ მსგავსება-განსხვავებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანალიზებს, როგორ იყო გამოყენებული ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები
სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნებაში;
 მიაკუთვნებს ხელოვნების ნიმუშს მხატვრულ მიმდინარეობას ან სტილს და ასაბუთებს თავის
მოსაზრებას;
 ადარებს ეპოქებს, კულტურებს, სტილებს, რომლებიც გამოსახავენ პირობით თუ რეალისტურ
ფორმებს;
 ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილ ხელოვნების ნიმუშებს და მსჯელობს, თუ რა
დამოკიდებულება ჩანს ადამიანისა და სამყაროს მიმართ.
არჩ.ს.გ.X/XI/XII.7. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია განმარტოს, რა გავლენას ახდენს ისტორიული და
სოციალური კონტექსტი კონკრეტული ხელოვანის შემოქმედებაზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს და სწავლობს ერთი კონკრეტული ხელოვანის შემოქმედებას, მსჯელობს მის
ინდივიდუალობაზე (მხატვრული სტილი, ხედვა, შესრულების მანერა, თემატიკა და სხვ.);
 აკეთებს მოხსენებას არჩეული ხელოვანის შემოქმედებაზე;
 ამოიცნობს კონკრეტულ ნაწარმოებში მისი შექმნის გარემოებებს, შემოქმედის ბიოგრაფიის და
სულიერი განწყობის მხატვრულ ანარეკლს;
 საუბრობს, როგორ აისახა ეპოქისთვის დამახასიათებელი მსოფლმხედველობა, რელიგიური და
ესთეტიკური იდეალები ხელოვანის შემოქმედებაში.

არჩ.ს.გ.X/XI/XII.8. მოსწავლე იკვლევს ქართულ ხელოვნებას და ხელოვნების მოღვაწეების
შემოქმედებას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს ქართული კულტურის თავისთავადობაზე სხვადასხვა დარგის ნიმუშების
კონკრეტულ მაგალითზე;
 აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო ისტორიული პერიოდის ქართული ხელოვნების
ძეგლებზე და აცნობს თანაკლასელებს მოხსენების, თვალსაჩინო მასალის სახით;
 განიხილავს რამდენიმე ცნობილი ქართველი მხატვარის, მოქანდაკის ნამუშევრებს.
არჩ.ს.გ.X/XI/XII.9. მოსწავლე ეცნობა თეატრალურ და კინოხელოვნებას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იკვლევს სახვითი ხელოვნების როლს თეატრალურ და კინოხელოვნებაში;
 აგროვებს ინფორმაციას ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე და მსჯელობს მის
თავისთავადობაზე;
 აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო პერიოდის და ქვეყნის კინოხელოვნებაზე და
აცნობს თანაკლასელებს მოხსენების, თვალსაჩინო მასალის სახით;
 ირჩევს კინოს ან თეატრის გამოჩენილ მოღვაწეებს (მსახიობი, რეჟისორი, მხატვარი) აგროვებს
ინფორმაციას და აცნობს თანაკლასელებს.
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პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი
სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:
ხაზი, ფერი, შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა; პროპორციები; კომპოზიციური განაწილების
საფუძვლები: მთლიანობა, სივრცე (ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, თავშეყრის
წერტილი, წინა და უკანა პლანი) სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი, (განწყობილების,
ემოციების გადმოცემა სხვადასხვაგვარი ეფექტების და მხატვრული ხერხების საშუალებით).

მასალა და იარაღი:
ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, თიხა, ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული,
ლითონი, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით; სადურგლო,
სამეთუნეო, საქსოვი, სამკერვალო იარაღი.
ტექნიკა და პროცედურა
ანაბეჭდი, ძერწვა, კოლაჟი, ფარდაგი, თექა, გობელენი, ნაქარგობა, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, ხეზე კვეთა,
კომპიუტერული ტექნოლოგიები; ხელოვნების ცნობილი ნიმუშების ასლების გაკეთება; ექსპერიმენტი
შერჩეულ სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი, ფოტოგრაფია); ექსპერიმენტი მასალით, ტექნიკით.
მონაწილეობა პროექტებში:
პროექტის იდეის განსაზღვრა (ტელეგადაცემა, რადიოგადაცემა, სპექტაკლი; გაზეთის, ჟურნალის,
წიგნის მაკეტის დამზადება; სკვერის კეთილმოწყობა, სკოლის, საკლასო ოთახის, ინტერიერის
დიზაინის შექმნა და სხვა); პროექტის დაგეგმვა, ფუნქციების განაწილება: ორგანიზება, ფინანსური
გათვლა, სპონსორის მოძიება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მასალით მომარაგება, მუსიკალური
გაფორმება, რეჟისურა, სცენოგრაფია, მხატვრობა, დიზაინი: კოსტიუმი, დეკორაცია, გრიმი; რესურსის
შექმნა, წარმოდგენაში მონაწილეობა (მსახიობი, წამყვანი, გამნათებელი და ა.შ.), წარდგენა და სხვა.
კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:
ხელოვნების ნიმუშის ანალიზი და შეფასება სახვითი ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების
ცოდნაზე დაყრდნობით; ნამუშევრით გამოწვეულ ემოციებსა და შთაბეჭდილებებზე მსჯელობა,
ნაწარმოების შინაარსის დაკავშირება საკუთარ გამოცდილებასთან.
ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:
სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის ნამუშევრების შედარება და ანალიზი (სტილი, თემა, ჟანრი და სხვ.);
მხატვრის ინდივიდუალური მანერა; საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხელოვნება, ხალხური
შემოქმედება; თეატრალური და კინოხელოვნების გაცნობა/ანალიზი, ხელოვნების როლის ანალიზი
საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
წინა კლასებში განვლილი სხვადასხვა ეპოქის მსოფლიო ხელოვნების ცნობილი ნიმუშები: ძველი
სამყარო - ეგვიპტე, შუამდინარეთი, ანტიკური საბერძნეთი, ძველი რომი; შუა საუკუნეების
ქრისტიანული ხელოვნება; რენესანსი; ბაროკო, კლასიციზმი, რომანტიზმი, იმპრესიონიზმი,
პოსტიმპრესიონიზმი, ევროპული ავანგარდი (ექსპრესიონისტები, კუბისტები, ფუტურისტები,
სიურეალისტები) ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლები და კედლის მხატვრობა, მე-19 და მე-20
საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნების ცნობილი წარმომადგენლების შემოქმედება.
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თავი LXXI
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
(პრაქტიკული კურსი)

1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი

პიროვნების აღზრდა და ჰარმონიული განვითარება, რაც სასკოლო განათლების ძირითად მიზანს
წარმოადგენს, შეუძლებელია ხელოვნებასთან მისი ზიარების გარეშე. მსოფლიო კულტურული
მემკვიდრეობის გაცნობა, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის შესწავლა აფართოებს მოსწავლეთა
თვალსაწიერს, აფაქიზებს აღქმასა და გრძნობას, წარმოსახვის უნარს, ავითარებს შემოქმედებით
მიდგომას და კრიტიკულ აზროვნებას, რის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანის ნებისმიერი
საქმიანობა. არჩევითი კურსი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, რომლებმაც არჩევანი გააკეთეს სახვით
და გამოყენებით ხელოვნებაში ცოდნისა და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გაღრმავებასა და დახვეწაზე.
საგნის სწავლებისას ყურადღება მახვილდება შემოქმედებითი და კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების
განვითარებაზე, თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაზე.
ბ) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიზნები








მოსწავლის ჩაბმა შემოქმედებით და საინტერპრეტაციო საქმიანობაში და ამ გზით მისთვის
შემოქმედებითი და წარმოსახვის უნარის განვითარება;
ხელოვნების ნიმუშების აღქმისა და ანალიზის უნარის ჩამოყალიბება;
ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან ზიარება;
ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების, სხვადასხვა მედიის ტექნიკისა და პროცედურის
თეორიული და პრაქტიკული ათვისება;
გარემოს ესთეტიკური აღქმისა და მოწესრიგების უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
შემოქმედებითი საქმიანობის ტექნიკურ საშუალებათა დაუფლება და შრომის უნარ-ჩვევის
ჩამოყალიბება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე, რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი
სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე X/XI/XII კლასებში.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება სასწავლო გეგმის მიხედვით სამი მიმართულებით
იშლება:
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1. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
2. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
3. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
სწავლება ყველა მიმართულების ფარგლებში მიმდინარეობს პარალელურად და ერთმანეთთან
მჭიდრო ურთიერთკავშირში.
1. შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები იძენენ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს; ეცნობიან და
ეუფლებიან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ელემენტებს, პრინციპებს, გამომსახველობით
ხერხებს, სხვადასხვა ტექნიკას, მასალას, იარაღსა და პროცედურებს.

მოსწავლეები ავითარებენ სხვადასხვა მოტივის (თემა, შთაგონების წყარო, იმპულსი და სხვ.)
ზეგავლენით წარმოშობილი იდეებისა და ჩანაფიქრების ხორცშესხმის უნარს, რისთვისაც იყენებენ
წარმოსახვას, ემოციებს, დაკვირვების უნარს, მასალისადმი შემოქმედებით მიდგომას და სწავლის
პროცესში მიღებულ შემოქმედებით გამოცდილებასა და თეორიულ ცოდნას.
2.

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები სწავლობენ ხელოვნების ნაწარმოების აღქმას, ანალიზს,
ინრეპრეტაციას და შეფასებას, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბებას, ეჩვევიან საკუთარი ჩანაფიქრის
ნათელ და მკაფიო განმარტებას, ეუფლებიან კოლექტიური მუშაობის და მსჯელობის მეთოდებს.
3. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეცნობიან ქართული და მსოფლიო, ძველი და ახალი
ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებს და ხალხური შემოქმედების ზოგიერთ დარგს, აკავშირებენ მათ
ყოველდღიურ რეალობასთან და საკუთარ გამოცდილებასთან; ეცნობიან მათი შექმნისა და შეფასების
განსხვავებულ ისტორიულ, კულტურულ, სოციალურ და სხვა კონტექსტებს.

2. საგნობრივი კომპეტენციები
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
(პრაქტიკული კურსი)
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

შემოქმედებითობისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
განვითარება

კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია
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ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს
შეუძლია ჩაატაროს
ექსპერიმენტი ხელოვნების
ელემენტების, პრინციპების,
სხვადასხვა მასალის, ტექნიკისა
და პროცედურის გამოყენებით
ნამუშევრის შექმნისას.
არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს
შეუძლია ასახოს ნამუშევარში
გარემოზე დაკვირვების
შედეგები, განავითაროს
გამომსახველობითი ხერხები.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.5. მოსწავლეს
შეუძლია აღწეროს და
გააანალიზოს ხელოვნების
ნიმუში.
არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.6. მოსწავლეს
შეუძლია წარადგინოს
საკუთარი და სხვისი
ნამუშევარი აუდიტორიის
წინაშე.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია გამოიყენოს
შთაგონების სხვადასხვა წყარო
იდეების გენერირებისათვის.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.7. მოსწავლეს
შრუძლია ამოიცნოს და
შეადაროს ერთმანეთს
სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის
ნამუშევრები.
არჩ.ხ.პ.X/XI/XII 8. მოსწავლეს
შეუძლია თანამედროვე
ხელოვნების ანალიზი.
არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.9. მოსწავლე
იკვლევს და შეუძლია
გააანალიზოს ხელოვნების
როლი საკუთარ და
საზოგადოების ცხოვრებაში.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.4. მოსწავლე
მონაწილეობს პროექტებში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია ჩაატაროს ექსპერიმენტი ხელოვნების ელემენტების,
პრინციპების, სხვადასხვა მასალის, ტექნიკისა და პროცედურის გამოყენებით
ნამუშევრის შექმნისას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის მრავალფიგურიან, დეკორატიულ, რიტმულ კომპოზიციებს თავის მიერ არჩეულ თემებზე
ასოციაციების, ემოციების გადმოსაცემად სხვადასხვაგვარი ეფექტების გამოყენებით;
 შუქ-ჩრდილის, ბლიკის და დაცემული ჩრდილის საშუალებით გამოსახავს საგანთა
მოცულობას;
 აკეთებს ხელოვნების რომელიმე ცნობილი ნიმუშის ასლს და მიღებულ გამოცდილებას იყენებს
ნამუშევრის შექმნისას;
 კოლორიტის საშუალებით გადმოსცემს განწყობილებას;
 იყენებს კონტრასტულ ფერებს ფერის ჟღერადობის გასაძლიერებლად,
ემოციების
გადმოსაცემად;
 კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად ატარებს ექსპერიმენტს
ფერებით (შეურევს
სხვადასხვა მასალას-აკვარელს, გუაშს, პასტელს) შეარჩევს ფერთა გამას;
 ქმნის მასშტაბურ ნამუშევრებს;
 ფერწერული ნამუშევრის შექმნისას იყენებს ტრადიციულ და არატრადიციულ იარაღებს და
ტექნიკას, მასალას;
 კომპოზიციური განაწილების სხვადასხვა ხერხს და პერსპექტივის კანონებს იყენებს
კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად ნამუშევარში;
 პეიზაჟის, პორტრეტის და ნატურმორტის ხატვის დროს ყურადღებას ამახვილებს დეტალებზე
და ამავე დროს ახერხებს სასურათე სიბრტყეზე ორგანული მთლიანობის შექმნას;
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ქმნის მხატვრულ სახეებს მიმიკის, ჟესტიკულაციის, სხვადასხვა დეტალის მეშვეობით,
კონტრასტის, ფაქტურის, შუქ-ჩრდილის, სხვადასხვაგვარი მონასმის გამოყენებით;
ნამუშევრის შექმნისას გააზრებულად სვამს მახვილს;
ქმნის სტილიზებულ ნამუშევარს;
აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო ქვეყნის იკონოგრაფიულ სიმბოლოებზე და
იყენებს ნამუშევარში იდეის გამოსახატავად;
ირჩევს ტრადიციული საქმიანობის რომელიმე სახეობას (თიხა, ფარდაგი, თექა, გობელენი,
ქარგვა, ქსოვა, ხეზე ჭრა) და ქმნის დეკორატიულ-გამოყენებით საგნებს მასალათა თვისებების
გათვალისწინებით;
აგროვებს ინფორმაციას თანამედროვე ხელოვნების უახლეს
ფორმებზე (ტექნოლოგია,
თეორიები, გამომსახველობით ხერხები, მასალა) ატარებს ექსპერიმენტს, შეიმუშავებს საკუთარ
კონცეფციას და იყენებს თვითგამოხატვისათვის შერჩეულ სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი,
ფოტოგრაფია და ა. შ.) ნამუშევრის შესაქმნელად;
გარკვეული იდეის გამოსახატავად ატარებს ექსპერიმენტს თანამედროვე ტექნოლოგიების
(ინსტალაცია, ვიდეოარტი, ფოტოგრაფია) და მასალის (ლითონი, ქაღალდის ნაკეთობა,
ქსოვილი, პლასტიკატი და სხვ.) გამოყენებით;
ქმნის გაზეთის, ჟურნალის მაკეტს, რისთვისაც იყენებს ბეჭდვითი ტექნოლოგიების
თანამედროვე მიდგომებს და ტექნიკას.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია ასახოს ნამუშევარში გარემოზე დაკვირვების შედეგები,
განავითაროს გამომსახველობითი ხერხები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ხატავს ნატურიდან და მეხსიერებიდან ადამიანებს, ფრინველებს, ცხოველებს, ქალაქის ან
სოფლის ლანდშაფტს;

გამოსახავს დეტალებს პეიზაჟის, პორტრეტის და ნატურმორტის ხატვის დროს და ახერხებს
კომპოზიციური მთლიანობის შექმნას;

თავის მიერ შერჩეული თემის ირგვლივ მოიძიებს მასალას, აკვირდება დეტალებს გარემოში და
მათი გამოყენებით ქმნის კომპოზიციურ მთლიანობას.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს შთაგონების სხვადასხვა წყარო იდეების
გენერირებისათვის.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს მისთვის საინტერესო მოვლენას და ასახავს ნამუშევარში;
 იღებს იდეებს სხვა საგნებში განვლილი მასალიდან და გამოსახავს მათ ნამუშევარში;
 იღებს იდეებს დიზაინის უახლესი ტენდენციებიდან და გამოსახავს მათი შემდგომი
განვითარების მისეულ ხედვას (ესკიზების, სქემების, მაკეტების, მოდელების და ა.შ სახით);
 ირჩევს თემას საკუთარი ემოციებისა და შთაბეჭდილებების საფუძველზე და ასახავს
ნამუშევარში;
 ნამუშევარში გადმოსცემს ბუნების მოვლენებზე დაკვირვების შედეგებს;
 ასახავს მსოფლიოში მომხდარ უახლეს მნიშვნელოვან მოვლენას;
 ირჩევს თემებს იდეების და განწყობილებების გამოსახატავად;
 მომხდარი ფაქტის საფუძველზე (რაიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა მსოფლიოში, პირად
ცხოვრებაში...) ქმნის კონცეფციას და წარმოადგენს მის მიერ შერჩეული ფორმით (ფოტო,
ვიდეო, ინსტალაცია, პერფორმანსი, ჰეფენინგი და ა.შ.).
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არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.4. მოსწავლე მონაწილეობს პროექტებში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თანაგუნდელებთან ერთად განსაზღვრავს პროექტის იდეას;
 გეგმავს პროექტის შესრულების ოპტიმალურ დროს და შემსრულებელთა რაოდენობას;
 ამოცანის
სპეციფიკიდან
გამომდინარე
განსაზღვრავს
სამუშაოს
თანმიმდევრობას/ფუნქციებს/მოვალეობებს;
 გეგმავს, რა მატერიალური რესურსები დასჭირდება შესასრულებელ სამუშაოს და როგორ
მოიძიებს ამ რესურსებს;
 გეგმავს და ახორციელებს იმ სამუშაოს, რომელიც თვითონ უნდა შეასრულოს;
 შეარჩევს სამუშაო ჯგუფს (თანაკლასელები, პედაგოგები, მშობლები და ა.შ.);
 მოიძიებს პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო მასალას, ამუშავებს დამოუკიდებლად და
თანაგუნდელებთან ერთად;
 გეგმავს და აწყობს გამოფენას, აქციას, ხელოვნების ფესტივალს, ვიქტორინას;
 გეგმავს და აწყობს ექსპედიციას, ექსკურსიას საქართველოს რომელიმე კუთხეში
არქიტექტურული ძეგლებისა და იმ კუთხის ხალხური შემოქმედების გასაცნობად;
 აწარმოებს ვიზუალურ დღიურს (ფოტომასალა, ჩანახატი, ჩანაწერი);
 მონაწილეობს პროექტის წარდგენასა და შეფასებაში.
მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.5.

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს და გააანალიზოს ხელოვნების ნიმუში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აანლიზებს, როგორ არის
გამოყენებული ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები
ნამუშევარში იდეის, შინაარსის, ხასიათის, განწყობილების, გადმოსაცემად (კომპოზიციური
განაწილება, ფერი, კოლორიტი, ფაქტურა, შესრულების მანერა: მონასმი, ხაზი, ფორმა დეტალი:
პოზა, გამომეტყველება, აქსესუარები და ა.შ.);
 აფასებს ნამუშევარს (გამოხატავს სუბიექტურ დამოკიდებულებას ნამუშევრის მიმართ) და
განუმარტავს თანაკლასელებს, რა კრიტერიუმებით იხელმძღვანელა (ემოცია, ნამუშევრის
ესთეტიკური და მატერიალური ღირებულება).
არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს საკუთარი და სხვისი ნამუშევარი აუდიტორიის
წინაშე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 საუბრობს, თუ რისი გადმოცემა სურდა ნამუშევარში და რა მხატვრული ხერხები გამოიყენა
შედეგის მისაღწევად;
 აფასებს კონკრეტულ ნამუშევარს
მასში წარმოჩენილი პროფესიონალიზმისა
და
შემოქმედებითი მიდგომის მიხედვით;
 მსჯელობს მსგავსებებსა და განსხვავებებზე საკუთარ და სხვების ნამუშევრებში და მათში
გამოყენებულ მხატვრულ ხერხებზე;
 საუბრობს საკუთარ და/ან სხვის ნამუშევარზე და ასაბუთებს, რატომ აძლევს უპირატესობას
რომელიმე მათგანს;
 შერჩეული კრიტერიუმების მიხედვით აფასებს ნამუშევარს.
მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
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არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.7. მოსწავლეს შრუძლია ამოიცნოს და შეადაროს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქისა და
სტილის ნამუშევრები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის ნამუშევრების მსგავს და განსხვავებულ ნიშნებს
რამდენიმე ნიმუშის მაგალითზე;
 ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიული პერიოდის ხელოვნებას რამდენიმე
მახასიათებლის (სტილი, თემა, ჟანრი) მიხედვით;
 კონკრეტული ნიმუშების მაგალითზე მსჯელობს მსგავსება-განსხვავებაზე, რომელიც არსებობს
თანამედროვე და ძველი ხელოვნების ნიმუშებს შორის;
 ამოიცნობს და მსჯელობს რომელიმე მხატვრის ინდივიდუალურ მანერაზე.

არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.8. მოსწავლეს შეუძლია თანამედროვე ხელოვნების ანალიზი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

ახასიათებს თანამედროვე ხელოვნების რამდენიმე მიმდინარეობის ცნობილ ნიმუშებს;

მსჯელობს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების უახლეს
კონცეფციებზე და ფორმებზე
(ტექნოლოგია, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა) კონკრეტული ნიმუშების
შედარების გზით.
არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.9. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია გააანალიზოს ხელოვნების როლი საკუთარ და
საზოგადოების ცხოვრებაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

მსჯელობს ხელოვნების როლზე საკუთარ ცხოვრებაში;

განმარტავს, ხელოვნების შესწავლით მიღებული ცოდნა და უნარები როგორ შეუძლია
გამოიყენოს სხვადასხვა პროფესიაში;

მსჯელობს უმაღლესი განათლებისა და კარიერის შესაძლებლობებზე ხელოვნებაში;

იკვლევს, რა ნიშნით იყო შერჩეული ნამუშევრები კონკრეტული ექსპოზიციის მოსაწყობად
მუზეუმში ან გალერეაში და საუბრობს იმ სავარაუდო გავლენაზე, რომელსაც იქონიებს
გამოფენა დამთვალიერებელსა და საზოგადოებაზე;

იკვლევს, რა სახით გვხვდება ხელოვნება ყოველდღიურ ცხოვრებაში (ტელევიზია, გაზეთი,
ჟურნალი, პლაკატი, აფიშა, დიზაინი) და აფასებს მის მნიშვნელობას;

ადარებს პროფესიონალისა და მოყვარულის მიერ შექმნილ ხელოვნების ნიმუშებს, რომლებიც
ცხოვრებაში შეხვედრია და მსჯელობს მათ შესახებ.
პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი
სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:
ხაზი, ფერი, შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა; პრორპორციები; კომპოზიციური
განაწილების საფუძვლები: მთლიანობა, სივრცე (ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა,
თავშეყრის წერტილი, წინა და უკანა პლანი), სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი,
(განწყობილების, ემოციების გადმოცემა სხვადასხვაგვარი ეფექტების და მხატვრული ხერხების
საშუალებით).
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მასალა და იარაღი:
ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, თიხა, ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული,
ლითონი, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით; სადურგლო,
სამეთუნეო, საქსოვი, სამკერვალო იარაღი.
ტექნიკა და პროცედურა:
ანაბეჭდი, ძერწვა, კოლაჟი, ფარდაგი, თექა, გობელენი, ნაქარგობა, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, ხეზე კვეთა,
კომპიუტერული ტექნოლოგიები; ხელოვნების ცნობილი ნიმუშების ასლების გაკეთება; ექსპერიმენტი
შერჩეულ სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი, ფოტოგრაფია); ექსპერიმენტი მასალით, ტექნიკით.
ინტეგრაცია სხვა საგნებთან:
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - მუსიკა - ლიტერატურა-ისტორია-საბუნებისმეტყველო
საგნები

მონაწილეობა პროექტებში:
პროექტის იდეის განსაზღვრა (გამოფენა, აქცია, ხელოვნების ფესტივალი, ვიქტორინა, ექსპედიცია,
ექსკურსია საქართველოს რომელიმე კუთხეში); პროექტის დაგეგმვა, ფუნქციების განაწილება:
ორგანიზება, ფინანსური გათვლა, სპონსორის მოძიება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მასალით
მომარაგება; ვიზუალური დღიურის წარმოება; პროექტის წარდგენა, შეფასება.

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:
ხელოვნების ნიმუშის აღწერა, ანალიზი და შეფასება სახვითი ხელოვნების ელემენტებისა და
პრინციპების ცოდნაზე დაყრდნობით; ნამუშევრით გამოწვეულ ემოციებზე და შთაბეჭდილებებზე
მსჯელობა, კრიტერიუმების განსაზღვრა, შესაბამისი ტერმინების გამოყენება; ნამუშევრის წარდგენა
აუდიტორიის წინაშე, შერჩეული კრიტერიუმებით ნამუშევრის შეფასება.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:
სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის ნამუშევრების შედარება და ანალიზი (სტილი, თემა, ჟანრი და სხვ.);
მხატვრის ინდივიდუალური მანერა; საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხელოვნება, ხალხური
შემოქმედება; ხელოვნების როლის ანალიზი საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებში.

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:
წინა კლასებში გავნლილი სხვადასხვა ეპოქის მსოფლიო
ხელოვნების ცნობილი ნიმუშები,
არქიტექტურა, სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება: ძველი სამყარო - ეგვიპტე, შუამდინარეთი,
ანტიკური საბერძნეთი, ძველი რომი; შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნება; რენესანსი; ბაროკო,
კლასიციზმი, რომანტიზმი, იმპრესიონიზმი, პოსტიმპრესიონიზმი, მე-20 საუკუნის ხელოვნება ევროპული ავანგარდი (ექსპრესიონიზმი, კუბიზმი, ფუტურიზმი, დადა, სიურეალიზმი,
კონსტრუქტივიზმი, პოპ-არტი და სხვ.); თანამედროვე ხელოვნების ცნობილი წარმომადგენლები;
ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლები და კედლის მხატვრობა, მე-19 და მე-20 სს-ის ქართული
არქიტექტურული ძეგლები, მაგ. თბილისის არქიტექტურა, მე-19 ს-ის დაზგური მხატვრობა; მე-20
საუკუნის ქართული სახვითი ხელოვნების ცნობილი წარმომადგენლები (1910-1930-იანი წლები მოდერნისტული პერიოდი, საბჭოთა პერიოდის სახვითი ხელოვნება, 1980-90-იანელთა ხელოვნება).
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თავი LXXII
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი - ფოლკლორი და მითოლოგია
(არჩ. ფოლკ. X/XI/XII)

1. ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი
ეროვნული სასწავლო გეგმის ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნობრივი პროგრამის მიხედვით,
ხალხური ზეპირსიტყიერება ისწავლება დაწყებით და საბაზო საფეხურზე, მწერლობასთან
ინტეგრირებულად. ამდენად, მოსწავლეები იძენენ ხალხური ზეპირისტყვიერების გარკვეულ ცოდნას
და წარმოდგენას ექმნებათ ხალხური შემოქმედების სპეციფიკაზე.
ზეპირსიტყვიერებისა და მითოლოგიის კურსი ამ სფეროთი დაინტერესებულ მოსწავლეებს მისცემს
ფოლკლორის სიღრმისეული შეცნობის საშუალებას.

ბ) ფოლკლორისა და მითოლოგიის სწავლების მიზნები
ფოლკლორისა და მითოლოგიის სწავლების მიზანია, მოსწავლე გაეცნოს სიტყვიერების საუკეთესო,
კლასიკურ ნიმუშებს, წარმოდგენა შეექმნას მის მასშტაბზე და გაიაზროს ხალხური სიტყვიერება,
როგორც თავისთავადი შემოქმედება; გაეცნოს ქართულ მითოლოგიას, ზოგადად, მითოლოგიურ
სიმბოლოებს და მითოლოგემებს, გაიაზროს მათი გენეზისი და შეძლოს პარალელების გავლება
ქართულ და სხვა ხალხთა ზეპირსიტყვიერებას შორის.
შემდგომში, სასკოლო განათლების მიზნების შესაბამისად, მიღებული ცოდნა დაეხმარება მოსწავლეს,
ხალხური შემოქმედების ფასეულობებთან ზიარებით გაიფართოოს ზნეობრივ-ინტელექტუალური
თვალსაწიერი, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს მოსწავლის ჰარმონიული განვითარების პროცესს.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
საგნის - "ფოლკლორისა და მითოლოგიის” - არჩევა შეუძლიათ X/XI/XII კლასების მოსწავლეებს. საგანი
გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე. მის შესასწავლად სავალდებულოა ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლის საბაზო საფეხურის დასრულება.

დ) ფოლკლორისა და მითოლოგიის სწავლების მიმართულებების აღწერა
ფოლკლორისა და მითოლოგიის არჩევით კურსში გამოიყოფა 4 ძირითადი მიმართულება:
1. ფოლკლორის სპეციფიკური ნიშნები და ლიტერატურა
2. ფოლკლორული ჟანრები და ყოფა
3. ეროვნული და უნივერსალური ფოლკლორში
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4. მითოსი და მითოლოგიური სიმბოლოები

მიმართულება 1. ფოლკლორის სპეციფიკური ნიშნები და ლიტერატურა
ანალიტიკური და მისგან განუყოფელი სინთეტური აზროვნების უნარების გამოსამუშავებლად
ნაყოფიერია ხალხური შემოქმედების სპეციფიკური ნიშნების ანალიზი. თითოეული მათგანი
(ანონიმურობა, გადაცემის ზეპირი ხასიათი, კოლექტიურობა, ვარიანტულობა) შეიძლება
ლიტერატურულ ნაწარმოებსაც ახასიათებდეს, მაგრამ ხალხური სიტყვიერების სპეციფიკას არა
მხოლოდ მათი განუყოფელი ერთობლიობა ქმნის, არამედ თითოეული მათგანის ხასიათი.
მაგალითისთვის, სხვაა ანონიმურობისა ან ვარიანტულობის თვისება ფოლკლორში და სხვაა
ლიტარატურაში. ამ მოვლენის განზოგადებისათვის ცოდნის სხვადასხვა სფეროებიდან ბევრი
მაგალითი შეიძლება იქნას მოხმობილი (მაგ., ორი ერთი და იმავე მინდვრის ყვავილებისგან შეკრული,
ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული თაიგული).
პირველ ფუნდამენტურ განსხვავებას ფოლკლორსა და ლიტერატურას შორის ქმნის თითოეული
მათგანის არსებობის წესი: ფოლკლორი მოსასმენად არის შექმნილი, ლიტერატურა - წასაკითხად. ამ
ვითარების სათანადო სიღრმით გააზრებით, მოსწავლეს ეძლევა საშუალება, უფრო მასშტაბურად
გაიაზროს ეს განსხვავება: აღმოჩნდება, რომ განსხვავება არ შემოიფარგლება მხოლოდ ზეპირად თქმით
და მოსმენით. განსხვავება თითოეული მათგანის მენტალობაშია, რომელიც აპირობებს ტექსტის
შექმნისა და მისი მოსმენის პროცესს. სავსებით წარმოსადგენია ავტორი, რომლის ნაწერს არავინ
კითხულობს ან ჯერ არ წაუკითხავს, მაგრამ სრულიად წარმოუდგენელია ზეპირსიტყვიერი მთქმელი,
რომლის შემოქმედებას არავინ ისმენს; წარმოუდგენელია იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მთქმელი და
მსმენელი ორგანულ ურთიერთობაშია ერთმანეთთან.
ზეპირ და წერილობით შემოქმედებას შორის არსებული ფუნდამენტური განსხვავება არ
შემოიფარგლება მხოლოდ სიტყვიერების (ფოლკლორისა და ლიტერატურის) სფეროთი. იგი მოიცავს
ცივილიზაციის პრობლემებსაც, რომლებიც თავს იჩენს დამწერლობამდელი და დამწერლობის
შემდგომი პერიოდების შეპირისპირების დროს. იმ ცოდნის საფუძველზე, რომელიც მოსწავლემ
ლიტერატურის შესწავლის შედეგად შეიძინა, შეიძლება განისაზღვროს ფოლკლორისა და
ლიტერატურის ურთიერთობის რამდენიმე ტიპი, რომლებიც სხვადასხვა ეტაპზე ჩნდება ამა თუ იმ
კულტურაში.
ფოლკლორისა და ლიტერატურის ურთიერთდამოკიდებულების საკითხის შესწავლისას, ავთენტურ,
სწორად მიწოდებულ მასალაზე დაყრდნობით, მოსწავლე ხედავს და იაზრებს, რომ ლიტერატურის
წარმოშობის პირველ ეტაპზე ფოლკლორული ტექსტები უცვლელად, ავტომატურად ექცევა
ლიტერატურის კატეგორიაში იმ უბრალო მიზეზით, რომ ისინი (ფოლკლორული ტექსტები) ასონიშნების (littera) საშუალებით არის ჩაწერილი და ამიერიდან მათი მსმენელი მკითხველად
გარდაიქმნება. რამდენადაც ქართულ სინამდვილეში ჩვენს თვალსაწიერზე ასეთ პროცესს არ
ვიცნობთ, შეგვიძლია მოსწავლეს მივაწოდოთ დამადასტურებელი მასალა სხვა ხალხების (მაგ.,
შუმერების) ხალხური სიტყვიერებიდან, სადაც ეს პროცესი მეტად თვალსაჩინოა.
მეორე ეტაპზე ფოლკლორული ტექსტები გადამუშავებული სახით ფიქსირდება დამწერლობით და
იქცევა ლიტერატურის ფაქტად. წერილობითი სიტყვიერება თანდათან ემიჯნება ზეპირსიტყვიერებას,
რომელიც, ამისდა მიუხედავად,
განაგრძობს არსებობას. აქ ისახება კიდევ ერთი პრობლება:
ცვლილებები, რომლებიც მოელის ზეპირსიტყვიერ კულტურას და მის ჟანრებს ლიტერატურისა და,
ზოგადად, დამწერლობის არსებობის პირობებში.
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ეს ორი, ერთმანეთის საპირისპირო პროცესი გასდევს დასაბამიდან ყველა ხალხის სიტყვიერების
ისტორიას. ესაა დინამიკური, ურთიერთმონაცვლე პროცესი, რომლის გათვალისწინების გარეშე
სიტყვიერების (ფოლკლორისა და ლიტერატურის) ისტორია სტატიკური, ერთმანეთთან
დაუკავშირებელი პროცესების შთაბეჭდილებას დატოვებს მოსწავლეზე და მცდარ წარმოდგენას
შეუქმნის მას ფოლკლორისა და ლიტერატურის ბუნების შესახებ. ჩვენი ამოცანაა, მოსწავლემ
არსობრივად გაისიგრძეგანოს ეს პრობლემა, რაც მას საშუალებას მისცემს, არა მარტო განიხილოს
ფოლკლორი და ლიტერატურა ერთიან პროცესად, არამედ გაიაზროს თითოეული მათგანის
(ლიტერატურისა და ფოლკორის) სპეციფიკა.
ყურადღება ექცევა უკუპროცესს, როცა ხდება ლიტერატურული ნაწარმოების ზეპირსიტყვიერ
ტექსტად ქცევა, ანუ მისი ფოლკლორიზაცია, რაც უხვად დასტურდება ქართულ სინამდვილეში.
მოსწავლეს ეძლევა საშუალება, მოახდინოს ლიტერატურული ნაწარმოებისა (მაგ., ”ვეფხისტყაოსნის”)
და მისი ხალხური გარდათქმების (ხალხური ”ტარიელიანების” სახით) შედარებითი ანალიზი. აქ "ორ
კურდღელს ვიჭერთ": შეგვიძლია გავაანალიზოთ ეს ორი ტექსტი ესთეტიკურ-იდეოლოგიური
განსხვავებების კუთხით (და ვრჩებით წმიდა ლიტერატურის სფეროში), ან დავაკვირდეთ
ლიტერატურული ნაწარმოების ავტორისა და მისი გამხალხურებელი კოლექტიური ავტორის
მენტალობებს შორის არსებულ განსხვავებებს
(და გავდივართ კულტურის ანთროპოლოგიის
სფეროში).
მიმართულება 2. ფოლკორული ჟანრები და ყოფა.
რამდენადაც ფოლკლორული შემოქმედება ადამიანური ყოფის ყველა სფეროს მოიცავს, ჟანრის
პრობლემა სწორედ ამ კუთხით უნდა იქნას გაშუქებული.
ფოლკლორის ჟანრულ განფენილობაზე საუბრისას არ არის საკმარისი ცალკეულ ტექსტთა პოეტიკური
ანალიზი. ჟანრული წყობა უნდა წარმოვიდგინოთ, როგორც ადამიანური ყოფის (შობა, შრომა, ბრძოლა,
ლხინი, გარდაცვალება...) უკუფენა სიტყვიერ შემოქმედებაში. ამავე დროს, ფოლკლორის ჟანრული
შედგენილობა აირეკლავს არა მხოლოდ საზოგადოების ყოფის, არამედ ხალხური მენტალობის
სტრუქტურასაც. ამრიგად, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშების სწავლებით სკოლაში შესაძლებელია
რამდენიმე ამოცანის გადაწყვეტა. ფოლკლორისტიკა გვესახება, როგორც კულტუროლოგიური
დისციპლინა, რომლის საფუძვლების მიწოდება სკოლაში ფოლკლორული ტექსტების მეშვეობითაა
შესაძლებელი.

მიმართულება 3. ეროვნული და უნივერსალური ფოლკლორში
ფოლკლორული შემოქმედება ღრმად ეროვნულია და, იმავდროულად, უნივერსალურიც, მაგრამ
ეროვნული და უნივერსალური იმდენად მტკიცედაა ერთმანეთთან გადაჯაჭვული, რომ ძნელი ხდება
მათი გამოცალკევება. ფოლკლორული ტექსტების ანალიზი მოსწავლეს აძლევს შესაძლებლობას,
ნათლად დაინახოს უნივერსალურისა და ეროვნულის თანაშეფარდება, თუმცა ეს მოხერხდება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შედარებითი ანალიზისთვის მოვიხმობთ სხვა ხალხების შესაბამის
ფოლკლორულ ნიმუშებს. მოსწავლეს საშუალება მიეცემა, მსოფლიო ფოლკლორული შემოქმედების
(მემკვიდრეობის) კონტექსტში გაიაზროს ქართული ფოლკლორული ტექსტები, რაც აარიდებს მას
ვიწრონაციონალურ მიდგომებს. უნდა გამოჩნდეს, რომ ამ პრობლემას უფრო ზოგადკულტურული
ღირებულება აქვს, რადგანაც ყოველი კულტურა თავის თავში შეიცავს ლოკალურს და
უნივერსალურს. სხვა სიტყვებით,
უნივერსალური ლოკალური ფორმებით და რეალიებით
გამოიხატება, ანუ უნივერსალური ეროვნულის ჭურჭელია.
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მიმართულება 4. მითოსი და მითოლოგიური სიმბოლოები
პროგრამაში მითოლოგიის ადგილი განსაკუთრებულია. მითოსი ყოველთვის იწვევდა და იწვევს
საყოველთაო დაინტერესებას, მაგრამ მასზე წარმოდგენა საკმაოდ ბუნდოვანია, ზოგჯერ გაუმართლებლად ნეგატიური. მოსწავლეთათვის, რომლებიც ირჩევენ საგანს ”ფოლკლორი და
მითოლოგია”, უკვე ნაცნობია მითოლოგიური გადმოცემები, ძირითადად, ელინური მითების სახით,
მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მითოლოგიური ტექსტი საუკეთესო მასალაა საანალიზოდ, რადგანაც
მითოსის საშენი მასალა - სიმბოლოები თუ მითოლოგემები შეიცავენ ფარულ აზრს, რომელიც
გამოაშკარავებას მოითხოვს. ამასთან, მითოლოგიის ცოდნა უნდა გამდიდრდეს არაკლასიკური (ე. წ.
პრიმიტიულ, უდამწერლობო ხალხთა) მითებით, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში უფრო პასუხობენ
მითოსისადმი, როგორც მსოფლმხედველობითი "ჟანრისადმი", წაყენებულ მოთხოვნებს, ვიდრე
კლასიკური მითები. ამ საგნის ფარგლებში მოსწავლეს პირველად ეძლევა საშუალება, გაეცნოს
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ანდრეზებს, რომელთა სიუჟეტები და მითოლოგემები
უნივერსალურისა და ლოკალურის ურთიერთშეთავსების საუკეთესო ილუსტრაციაა.
არჩევითი საგნის ამოცანაა, მოსწავლეს მიეწოდოს მითოლოგიური სიმბოლოები (მითოლოგემები) მათ
სისტემურ ერთიანობაში, სიღრმისეულად; იმის გათვალისწინებით, რომ მათი საშუალებით ყოველი
კულტურა ლაპარაკობს თავის თავზე. მოსწავლემ უნდა გაიაზროს სიმბოლოები, როგორც ყოველი
კულტურის უნივერსალურ-ლოკალური ენა, თითოეული სიმბოლოს მრავალსემანტიკურობა. მათ
შორის არსებული ზედაპირული და ფარული კავშირები საუკეთესო ნიადაგია ლოგიკური აზროვნების
განვითარებისთვის. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს ჭეშმარიტი ტრადიციული სიმბოლოების გარჩევა
ხელოვნურად შექმნილი ფსევდო-სიმბოლოებისგან, რომელიც იწყება მის ავტორთან და იქვე
მთავრდება. მითოლოგიურ და არა მხოლოდ მითოლოგიურ ტექსტებში სიმბოლოების ამოცნობა და
მათი ურთიერთკავშირის დადგენა საუკეთესო საშუალებაა მოსწავლეში ტრანსფერული უნარების
გამოსამუშავებლად.

2. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასები
"ფოლკლორი და მითოლოგია"
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება
ფოლკლორი და

ფოლკლორის ჟანრები

ლიტერატურა

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 1.
მოსწავლეს შეუძლია
ფოლკლო-რის სპეციფიკის გააზრება; შედარებითი ანალიზის საფუძველზე ფოლკლო-რულ
და და ლიტერა-ტურულ

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 5.
მოსწავლეს შეუძლია
სხვადასხვა ჟანრის
ფოლკლორული
ტექსტების გაანალიზება
მათი სპეციფიკის
გათვალისწინებით.
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ეროვნული და

მითოსი და

უნივერსალური

მითოლოგიური

ფოლკლორში

სიმბოლოები

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII.
7. მოსწავლეს
შეუძლია
ფოლკლორულ
ტექსტებში
ეროვნული და
უნივერსალური

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 8.
მოსწავლეს შეუძლია
ფოლკლორულ და
ლიტერატურულ
ტექსტებში
მითოლოგიური
სიმბოლოების ამოცნობა

ტექსტებს შორის
მსგავსება-განსხვავების
გამოვლენა და მათზე
მსჯელობა.
არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 2.
მოსწავლეს შეუძლია
ფოლკლორული
ტექსტების
დამოუკიდებლად
მოძიება/მოპოვება.
არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 3.
მოსწავლე ფლობს
ფოლკლორული მასალის
ჩაწერის მეთოდოლოგიას.
არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 4.
მოსწავლეს შეუძლია
მოხსენების / სასწავლო
რეფერატის დაწერა
დამოუკიდებლად
მოძიებული მასალის
შესახებ.

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 6.
მოსწავლეს შეუძლია
ტრადიციული
სტრუქტურის
სხვადასხვა ჟანრის
ფოლკლორული
ტექსტებისს შეთხზვა
შერჩეული მოდელის
მიხედვით.

მოტივების /
სიუჟეტების
ამოცნობა, ქართული
ფოლკლორის
ნიმუშების გააზრება
მსოფლიოს
ფოლკლორული
შემოქმედების
კონტექსტში.

და მათი ფუნქციის
გააზრება.
არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 9.
მოსწავლეს შეუძლია
კონკრეტულ მოვლენასთან
დაკავშირებით მითოსის
შეთხზვა მოცემული
მოდელის მიხედვით.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: ფოლკლორი და ლიტერატურა
არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 1. მოსწავლეს შეუძლია ფოლკლორის სპეციფიკის გააზრება; შედარებითი
ანალიზის საფუძველზე ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ტექსტებს შორის
მსგავსება-განსხვავების გამოვლენა და მათზე მსჯელობა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





მსჯელობს ფოლკლორული შემოქმედების სპეციფიკურ ნიშნებზე (ანონიმურობაზე, გადაცემის
ზეპირ ხასიათზე, კოლექტიურობაზე, ვარიანტულობაზე);
მსჯელობს ფოლკლორისა და ლიტერატურის ურთიერთდამოკიდებულებაზე; განსაზღვრავს
მათი ურთიერთობის ტიპებს;
მსჯელობს დამწერლობის სასიკეთო და საზიანო მხარეებზე ზეპირსიტყვიერებასთან
დაკავშირებით;
გაიაზრებს ფოლკლორისა და ლიტერატურის განსხვავებულ მენტალობას, რომელსაც ტექსტის
შექმნისა და მისი მოსმენის პროცესი განაპირობებს (მაგ., სავსებით წარმოსადგენია ავტორი,

რომლის ნაწერს არავინ კითხულობს / ჯერ არ წაუკითხავს, მაგრამ სრულად წარმოუდგენელია
ზეპირსიტყვიერი მთქმელი, რომლის შემოქმედებას არავინ ისმენს);


მსჯელობს მსმენელისა და მკითხველის ფენომენზე ფოლკლორულ და ლიტერატურულ
ნაწარმოებებში, გამოკვეთს განსხვავებას მათ შორის;
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ამოიცნობს ლიტერატურულ ნაწარმოებში ფოლკლორულ (საზღაპრო) და მითოლოგიურ
სტრუქტურებს (მაგ., "ვეფხისტყაოსანში"), განსაზღვრავს მათს ფუნქციას ნაწარმოების
მიზანდასახულების გათვალისწინებით.

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 2. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად მოიძიოს/მოიპოვოს ფოლკლორული
ტექსტები და წარმოადგინოს აუდიტორიის წინაშე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




ბეჭდვით და ელექტრონულ საშუალებებზე
დაყრდნობით დამოუკიდებლად მოიძიებს
საკუთარი ქვეყნის, სოფლის, მხარის ფოლკლორულ ნიმუშებს;
გამოარჩევს საკუთარი ქვეყნის, სოფლის, მხარის ფოლკლორული ნაწარმოებებიდან ამა თუ იმ
ნიშნით პრიორიტეტულ ნიმუშს / ნიმუშებს;
წარმოადგენს შერჩეულ ფოლკლორულ ნიმუშს/ ნიმუშებს აუდიტორიის წინაშე, გამოსვლისას
სათანადო ინტონაციის საშუალებით გადმოსცემს ტექსტში ასახულ განწყობას, ტექსტის
შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრსა და სიმაღლეს, სხეულის ენას
(მიმიკას, ჟესტიკულაციას).

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 3. მოსწავლე ფლობს ფოლკლორული მასალის ჩაწერის მეთოდოლოგიას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





ასახელებს ფოლკლორული მასალის ჩაწერის მეთოდოლოგიას / დადგენილ წესებს;
დამოუკიდებლად მოიპოვებს ფოლკლორულ მასალას და ჩაიწერს მას დადგენილი წესების
მიხედვით;
ახარისხებს / აჯგუფებს მასალას ამა თუ იმ ნიშნის (მაგ., თემატიკის, მთქმელების ასაკის, სქესის,
სხვ.) მიხედვით;
წერს ჩატარებული სამუშაოს ანგარიშს.

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 4. მოსწავლეს შეუძლია მოხსენების / სასწავლო რეფერატის დაწერა
დამოუკიდებლად მოძიებული მასალის შესახებ.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






ამზადებს მოხსენებას / სასწავლო რეფერატს დამოუკიდებლად მოძიებული ფოლკლორის
ნიმუშის/ნიმუშების (ზღაპრის, ლექსის, ლეგენდის, თქმულების, ანდაზების...) შესახებ;
ადგენს მოხსენების / სასწავლო რეფერატის გეგმას;
მოხსენებაზე / სასწავლო რეფერატზე მუშაობისას მოიძიებს და დაამუშავებს დამატებით
მასალას; ამისთვის მიზნობრივად იყენებს სხვადასხვა რესურსსა და წყაროს (ბეჭდურ და
ელექტრონულ საშუალებებს, მათ შორის საინფორმაციო-საცნობარო ხასიათისას, სამეცნიეროკრიტიკულ ლიტერატურას და სხვ.); მათი შედარებითი ანალიზის საფუძველზე გამოაქვს
სათანადო დასკვნები, გამოხატავს საკუთარ თვალსაზრისს;
წერს ტექსტის პირველ ვარიანტს; ყურადღებას ამახვილებს ნაწერის როგორც შინაარსობრივ
მხარეზე, ისე ენობრივ-სტილურ ელემენტებზე;
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დამოუკიდებლად (ან მასწავლებლის დახმარებით) დაამუშავებს მოხსენების / სასწავლო
რეფერატის საბოლოო რედაქციას; გამართავს ნაწერს ქართული ენის სალიტერატურო
ნორმების მიხედვით;
წარმოადგენს თავის ნაშრომს აუდიტორიის (თანაკლასელების, თანასკოლელების, მოსწავლეახალგაზრდობის ფოლკორული კონფერენციისა და სხვ.) წინაშე; კორექტულად იცავს
მოხსენებაში / სასწავლო რეფერატში გამოთქმულ დებულებებს, საკუთარ თვალსაზრისს.

მიმართულება: ფოლკლორის ჟანრები
არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის ფოლკლორული ტექსტების
გაანალიზება მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:















ამოიცნობს ფოლკლორულ ჟანრებს (ზღაპარს, პოეტურ ეპოსს, პროზაულ ეპოსს, ლექსს...) მათი
სპეციფიკური ნიშნების მიხედვით, მსჯელობს მათ შორის განსხვავებაზე;
გაიაზრებს ფოლკლორული ჟანრების სიღრმისეულ კავშირს ყოფასთან და მსჯელობს მასზე;
ერთმანეთს უდარებს ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ჟანრებს და მსჯელობს მათ შორის
მსგავსებასა და პრინციპულ განსხვავებებზე;
ერთმანეთს უდარებს ერთი და იმავე თემის და/ან იდეის შემცველ ფოლკლორულ
ნაწარმოებებს, გამოავლენს მათ შორის მსგავსება-განსხვავებას მიზანდასახულებისა და
ინტერპრეტაციის თვალსაზრისით;
ერთმანეთისგან განასხვავებს ზღაპრის, საგმირო ლექსისა და ეპოსის გმირების ხასიათს;
მონაწილეობას ღებულობს რომელიმე ფოლკლორული ნაწარმოების
(მაგ., "შიოლა და
მთრეხელის") შესახებ გამართულ დისკუსიაში და იცავს რომელიმე პერსონაჟის (მაგ., შიოლას,
მთრეხელის) პოზიციას;
მსჯელობს სხვადასხვა ჟანრის ფოლკლორული ნაწარმოების (საგმირო ბალადის, ეპოსის...)
კომპოზიციურ თავისებურებებზე მათი სტრუქტურული ელემენტების გათვალისწინებით;
ამოიცნობს ნაწარმოების მთავარ იდეას;
ახდენს იდენტიფიკაციას ნაწარმოების მთავარ იდეასა და მთავარ გმირს შორის;
აკვირდება მთქმელის ჩანართებს და მათი საშუალებით ამოიცნობს მის დამოკიდებულებას
ტექსტში აღწერილი მოვლენების მიმართ;
დაადგენს ხალხის ფასეულობათა სისტემას სხვადასხვა ჟანრის ფოლკლორული (მაგ. საგმირო
სიმღერა-ბალადა, სატრფიალო ბალადა, ხმით ნატირალი, ეპოსი) ტექსტების საფუძველზე;
მსჯელობს ტრადიციისა და იმპროვიზაციის წილის შესახებ სხვადასხვა ჟანრის ფოლკლორულ
ნაწარმოებებში (მაგ., ხმით ნატირლებში).

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 6. მოსწავლეს შეუძლია ტრადიციული სტრუქტურის სხვადასხვა ჟანრის
ფოლკლორული ტექსტების შეთხზვა შერჩეული მოდელის მიხედვით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



წერს ტრადიციული სტრუქტურის ფოლკლორულ ტექსტს (მაგ. ზღაპარს, ხმით ნატირალს,
ლეგენდას.) შერჩეული მოდელის მიხედვით;
იცავს კონკრეტული ჟანრის კომპოზიციურ თავისებურებას;
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იყენებს ამ მოდელის ადეკვატურ ენობრივ-გრამატიკულ სტრუქტურებსა და მხატვრულგამომსახველობით ხერხებს;
ტექსტის შეთხზვისას იყენებს პირად და/ან ლიტერატურულ გამოცდილებას.

მიმართულება: ეროვნული და უნივერსალური ფოლკლორში
არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 7. მოსწავლეს შეუძლია ფოლკლორულ ტექსტებში ეროვნული და
უნივერსალური მოტივების / სიუჟეტების ამოცნობა, ქართული ფოლკლორის
ნიმუშების გააზრება მსოფლიოს ფოლკლორული შემოქმედების კონტექსტში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:









აკვირდება და მსჯელობს სხვადასხვა ჟანრის ქართული და არაქართული ფოლკლორული
ნაწარმოებების მოტივებზე; შედარებითი ანალიზის საფუძველზე ადგენს მათ შორის მსგავსებაგანსხვავებას;
ამოიცნობს ფოლკლორული შემოქმედების ყოველ ჟანრში ეროვნულისა და უნივერსალურის
წილს მოტივების სახით; მსჯელობს მათს მიმართებასა და თანაშეფარდებაზე;
მსჯელობს ეროვნულისა და უნივერსალურის წილის თაობაზე ფოლკლორში კონკრეტული
ტექსტებისა და თემების მოხმობით და მათ საფუძველზე;
აკვირდება სიუჟეტის განვითარებას სხვადასხვა ჟანრის ქართულ და არაქართულ
ფოლკლორულ ტექსტებში; ერთმანეთს უდარებს ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილ ქართულ და
არაქართულ მითოლოგიურ სიუჟეტებს; შედარებითი ანალიზის ჩასატარებლად ადგენს და
იყენებს სიუჟეტურ სქემებს;
გაიაზრებს საერთო მოტივებისა და სიუჟეტების მოარულობის მასშტაბს და მსჯელობს საერთო
მოტივებისა და მოარული სიუჟტების გავრცელების გზების შესახებ;
ადარებს და აანალიზებს სხვადასხვა ქვეყნის ფოლკლორში ასახულ ფასეულობებსა და
შეხედულებებს.

მიმართულება: მითოსი და მითოლოგიური სიმბოლოები
არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 8. მოსწავლეს შეუძლია ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ტექსტებში
მითოლოგიური სიმბოლოების ამოცნობა და მათი ფუნქციის გააზრება .
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:







ამოიცნობს სხვადასხვა ჟანრის ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ტექსტებში მითოლოგიურ
სიმბოლოებს და გაიაზრებს მათ, როგორც ყოველი კულტურის უნივერსალურ-ლოკალურ ენას;
განსაზღვრავს მითოლოგიური სიმბოლოების (მითოლოგემების) ფუნქციას, გაიაზრებს მათს
მრავალსემანტიკურობას;
გაიაზრებს მითოლოგიურ სიმბოლოებს (მითოლოგემებს) სისტემურ ერთიანობაში;
ამოიცნობს და აანალიზებს ფოლკლორულ ტექსტებში უნივერსალურ და ლოკალურ
მითოლოგემებსა და სიუჟეტებს (მაგ., აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ანდრეზების
მასალაზე დაყრდნობით);
განასხვავებს ჭეშმარიტ ტრადიციულ სიმბოლოებს ხელოვნურად შექმნილი ფსევდოსიმბოლოებისგან.

111

არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 9. მოსწავლეს შეუძლია კონკრეტულ მოვლენასთან დაკავშირებით მითოსის
შეთხზვა მოცემული მოდელის მიხედვით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ამოიცნობს მითოლოგიური აზროვნების ელემენტებს თანამედროვეობაში (აზროვნებაში, ყოფაში
თუ პოლიტიკაში);
 რაიმე მოვლენის/ფაქტის ასახსნელად თხზავს მითს მოცემული მოდელის მიხედვით; მითის
შეთხზვისას
იყენებს მოცემული მოდელის ადეკვატურ ენობრივ-გამომსახველობით და
მხატვრულ საშუალებებს, სიუჟეტურ სქემას, მითოლოგემებს.

პროგრამის შინაარსი
თეორიული ნაწილი უნდა მოიცავდეს ფოლკლორის ცნების განსაზღვრებას მისი სპეციფიკური
ნიშნების ანალიზის საფუძველზე; ფოლკლორის, როგორც სმენითი რიგის შემოქმედების,
დახასიათებას, მის ფუნდამენტურ განსხვავებას კითხვითი კულტურის შემოქმედებისგან, რასაც
ეფუძნება განსხვავება ზეპირსიტყვიერებასა და მწერლობას შორის; ორმხრივ ურთიერთობას
ფოლკლორსა და ლიტერატურას შორის; მითოსის ადგილს ფოლკლორსა და ლიტერატურაში,
სიმბოლოების მნიშვნელობას მითოსში, ლიტერატურასა და ყოფაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში;
ფოლკლორული ტექსტების ჩაწერის წესებს და სხვა.
სავალდებულო ტექსტები, რომლებიც, ერთი მხრივ, კარგად წარმოგვიდგენენ ჟანრობრივად
ფოლკორის საუკეთესო ნიმუშებს, მეორე მხრივ, იძლევიან საუკეთესო მასალას ანალიზისთვის.
1)

ჯადოსნური ზღაპარი, მისი სტრუქტურა, ესქატოლოგიური დასასრული, მთავარი გმირის
ხასიათი; ფასეულობათა (ღირებულებითი) სამყარო; ცხოველთა ზღაპარი, მისი საზრისი, მისი
განსხვავება ცხოველთა იგავებისგან; საყოფიერო ნოველა. ზღაპარი, როგორც საერთაშორისო
მოვლენა. ცნობები სიუჟეტთა ინდექსის შესახებ. რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის ზღაპარი
შერჩევით.
2) მითოსი: აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ანდრეზები ("იფნი კერიაში", "მტრედი ეკლესიის მაშენებელი", ღვთისშვილთა და დევ-კერპთა ბრძოლები; ჯვარ-ხატთა დაარსების
ანდრეზები); მითები წმ. გიორგიზე (ილორის, ხანის და სხვა).
3) ეპოსი: ამირანიანი, კავკასიური ეპიური თქმულებები გაბუდაყებული და მიჯაჭვული (ან
დასჯილი) გმირის შესახებ (აფხაზური, ჩერქეზული, ყაბარდოული, ოსური); მიმართება
პრომეთევსის მითოსთან.
4) ეთერიანი, სატრფიალო ეპოსი; მისი კავშირი ზღაპართან;
5) "არსენას ლექსი", როგორც ეპიური შემოქმედების უკანასკნელი ნაყოფი (მისი სამი პლანი:
ისტორიული, მითოლოგიური, ექსისტენციალური);
6) სამონადირეო ეპოსი (დაღუპული მონადირის ციკლი);
7) შრომის პოეზია;
8) საგმირო პოეზია, ბალადები: "ლექსი ვეფხვისა და მოყმისა", "ფხოველი და შავანელი", "შიოლა
და მთრეხელი", "ივანეური", "ბაღათერა", "ჩავალის, ჩაეუბნება", "შემომეყარა ყივჩაღი"; ლექსები
და მაქსიმები "კაი ყმაზე";
9) სატრფიალო ბალადები: "თავფარავნელი ჭაბუკი" და მისი ვარიანტები, საერთაშორისო
პარალელები; ლირიკა: "ხვარამზეს ლექსები";
10) სამგლოვიარო პოეზია: კანონიკური "დალაი" (თუშური) და ხმით ნატირლები "შარმანაულო,
შევარდენო" (ტრადიცია და იმპროვიზაცია);
11) ანდაზები (შერჩევით ყველა სფეროდან), მათი მნიშვნელობა და საზრისი;
12) გაშაირება, კაფია, ხალხური იუმორი.
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თავი LXXIII
ორმოდულიანი საგნობრივი პროგრამა: ”ქიმიური ტექნოლოგიები”
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
ქიმია, ყველა სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებასთან ერთად, საფუძვლად უდევს ტექნიკურ
პროგრესს და განსაზღვრავს თანამედროვე ადამიანის კეთილდღეობას.
ეროვნული სასწავლო გეგმით შემოთავაზებული არჩევითი საგანი ითვალისწინებს ყოველდღიურ
ცხოვრებაში ქიმიის როლის შესახებ მოსწავლის ცოდნის გაღრმავებას, ზოგადად, საგნობრივი
კომპეტენციის ამაღლებას და შესაბამისი უნარ-ჩვევების დახვეწას.

ბ) ქიმიური ტექნოლოგიების სწავლების მიზნები და ამოცანები
საგნის მიზანია, ასწავლოს საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს, რა ინტენსივობით და როგორ
მონაწილეობს ქიმია მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რა ტექნოლოგიებით
იქმნება მათთვის
ნაცნობი საგნები და გააღრმავოს ქიმიისადმი მათი ინტერესი. ამავე დროს, ეს საგანი აგრძელებს
მოსწავლეებში
იმ
უნარ-ჩვევების
განვითარებას,
რომელთა
ფლობა
აუცილებელია
საბუნებისმეტყველო კვლევებისათვის.
ქიმიური ტექნოლოგიების სწავლების ამოცანებია:
ფასეულობები და
დამოკიდებულებები
 ინტერესი
საბუნებისმეტყველო
დისციპლინების მიმართ.
 საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების
მნიშვნელობის გააზრება.
 ინტერესი
მეცნიერული
კვლევის და სიახლეების
მიმართ.
 გარემოზე
ზრუნვა
და
პასუხისმგებლობა.
 უსაფრთხო
ცხოვრების
წესის
დაცვის
მნიშვნელობის გააზრება

უნარ-ჩვევები

ცოდნა

 კვლევის
საგნისა
და
კვლევის
ეტაპების
განსაზღვრა.
 კვლევითი პროცედურის
განხორციელება/
მონაცემების აღრიცხვა.
 მონაცემთა წარმოდგენა
სხვადასხვა
საკომუნიკაციო
საშუალების
გამოყენებით.
 მონაცემთა ანალიზი და
შეფასება.
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 საწვავი და მისი გამოყენებით
გამოწვეული პრობლემები.
 პოლიმერების
მნიშვნელობა
ყოფა-ცხოვრებასა
და
მრეწველობაში,
ბიოპოლიმერები და მომავლის
პოლიმერები.
 მეტალებისა და შენადნობების
წარმოება და გამოყენება.
 ქიმიის
როლი
სოფლის
მეურნეობაში.
 ატომის
აღნაგობა
და
რადიოაქტიურობა;
რადიოაქტიურობასთან
დაკავშირებული პრობლემები
და მათი გადაჭრის გზები.
 ელექტროქიმიის
როლი
თანამედროვე ცხოვრებაში.
 ოზონის შრის მნიშვნელობა.

 ქიმიის
როლი ადამიანის
საქმიანობის
სხვადასხვა
სფეროში.
 ქიმიასთან
დაკავშირებული
პრობლემების გადასაჭრელად
კომპიუტერული
ტექნოლოგიების გამოყენება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება

წარმოდგენილი არჩევითი საგანი ორი მოდულისგან შედგება. თითოეული მოდული გათვლილია
ერთ სემესტრზე. პირველი და/ან მეორე მოდული ისწავლება მეთერთმეტე ან მეთორმეტე კლასში.
შესაძლებელია, მოსწავლეებმა გაიარონ არჩევითი საგნის მხოლოდ ერთი მოდული. მოსწავლეებს
შესაძლებლობა აქვთ, თითოეული მოდულისათვის მასწავლებელთან ერთად შეარჩიონ შესასწავლი
საკითხები. საკითხების შერჩევისას უნდა დაკმაყოფილდეს ერთი პირობა: თითოეული მოდულის
ფარგლებში მოსწავლეებმა უნდა დაფარონ არჩევითი საგნის კვლევა-ძიების მიმართულების ოთხივე,
ხოლო ქიმიური მოვლენების მიმართულების ოთხი შედეგი.
დ) საგნის მიმართულებების აღწერა
საგნის შესწავლისას მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ, კიდევ უფრო გაიღრმავონ თეორიული ცოდნა
ქიმიაში, საბუნებისმეტყველო კვლევებისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.
საგანი ორ მიმართულებას მოიცავს: მეცნიერული კვლევა-ძიება და ქიმიური მოვლენები.
1. მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება
ეს მიმართულება არის გამჭოლი ორივე მოდულისთვის და გულისხმობს მეცნიერული კვლევა-ძიების
უნარ-ჩვევების განმტკიცებას და შემდგომ განვითარებას. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კვლევის საგნისა
და მისი შესწავლის ეტაპების განსაზღვრა, შესაბამისი ხელსაწყოების და მონაცემების აღრიცხვის
ფორმების შერჩევა. ეს მიმართულება გულისხმობს ასევე სხვადასხვა უნარ-ჩვევის გაღრმავებაგანვითარებას, მათ შორისაა კვლევის პროცესის განხორციელება და მონაცემების აღრიცხვა, შემდგომ
ამ მონაცემების წარმოდგენა სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხით, კრიტიკული აზროვნება,
მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.
2. მიმართულება: ქიმიური მოვლენები
ამ მიმართულების ფარგლებში
მოსწავლეები
შეისწავლიან ქიმიურ ტექნოლოგიებს, მათ
მნიშვნელობას თანამედროვე ადამიანის ყოფა-ცხოვრების გაუმჯობესებაში. ქიმიური ტექნოლოგიების
განვითარების ისტორიულ და თეორიულ ასპექტებს.
არჩევითი საგანი შინაარსობრივად მოიცავს თანამედროვე ქიმიის აქტუალურ თემებს, რომლებიც
ეხება საწვავის პრობლემებს, მომავლის პოლიმერებს, მეტალებისა და შენადნობების ქიმიას,
ელექტროქიმიას და ა.შ.
საგნის შესწავლისას სათანადო ყურადღება მიექცევა საგანმანათლებლო
პოპულარული ქიმიური ინტერნეტ-რესურსების გამოყენებას.
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და

სამეცნიერო-

სტანდარტის შედეგებს თან ახლავს ინდექსი. ინდექსი ინფორმაციას იძლევა საგნის/მიმართულების,
კლასის და შედეგის ნომრის შესახებ. მაგალითად:
ქიმ. XI /XII.6
ქიმ. - მიმართულება ქიმიური მოვლენები
XI /XII - კლასი
6 - შედეგის ნომერი

2. საგნობრივი კომპეტენციები
XI/XII კლასი
ქიმიური ტექნოლოგიები
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მოხედვით:
მეცნიერული კვლევა-ძიება

ქიმიური მოვლენები

კვლ.XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს

ქიმ.XI/XII.5.მოსწავლეს შეუძლია ნავთობქიმიის

კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

მნიშვნელობის კვლევა.

კვლ.XI/XII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი

ქიმ.XI/XII.6.მოსწავლეს შეუძლია ყოფა-

პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების

ცხოვრებასა და მრეწველობაში პოლიმერების

აღრიცხვა.

მნიშვნელობის განხილვა, ბიოპოლიმერების

კვლ.XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა
წარმოდგენა

სხვადასხვა

საკომუნიკაციო

საშუალების გამოყენებით.
კვლ.XI/XII.4.მოსწავლეს შეუძლია
ანალიზი და შეფასება.

დახასიათება.
ქიმ.XI/XII.7.მოსწავლეს შეუძლია მეტალებისა და
მათი შენადნობების მნიშვნელობის შეფასება.

მონაცემთა

ქიმ.XI/XII.8.მოსწავლეს შეუძლია სოფლის
მეურნეობაში ქიმიის როლის შესწავლა.
ქიმ.XI/XII.9.მოსწავლეს შეუძლია ატომის
აღნაგობისა და რადიოაქტიურობის აღწერა.
ქიმ.XI/XII.10.მოსწავლეს შეუძლია ადამიანის
საქმიანობაში ელექტროქიმიის როლის კვლევა.
ქიმ.XI/XII.11.მოსწავლეს შეუძლია ადამიანის
საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში ქიმიის როლის
შეფასება.
ქიმ.XI/XII.12.მოსწავლეს შეუძლია ქიმიასთან
დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად
კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება.
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წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:
მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება
კვლ.XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;
 განსაზღვრავს შესაბამისი ინფორმაციის მოძიების წყაროებს;
 გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;
 განსაზღვრავს მონაცემების მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,
გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);
 განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;
 განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და ჩატარების ეტაპებს;
 არჩევს სათანადო ხელსაწყოებს/აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს, ასაბუთებს არჩევანს;
 განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,
ჩანაწერები).
კვლ.XI/XII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების
წესების დაცვით;
 აწარმოებს დაკვირვებას ან/და გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
 აკვირდება, ზომავს,
იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების
სათანადო სიზუსტით
რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების
მნიშვნელობების აღრიცხვა);
 იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ.XI/XII.3.მოსწავლეს

შეუძლია

მონაცემთა

წარმოდგენა

სხვადასხვა

საკომუნიკაციო

საშუალების გამოყენებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



იყენებს სხვადასხვა ხერხს
(დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) მონაცემთა
წარმოსადგენად;
იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი
მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ.XI/XII.4.მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს და გრაფიკებს მონაცემებს ან ცვლადებს შორის
დამოკიდებულების აღსაწერად;
 აანალიზებს მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან
გადახრების დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,
საკონტროლო ცდის შედეგების
გათვალისწინებით, გამოაქვს დასკვნები;
 განიხილავს, საკმარისია თუ არა მონაცემები (რაოდენობრივად და თვისებრივად) გამოთქმული
ვარაუდის დასადასტურებლად ან დასკვნის გამოსატანად;
 ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;
 განიხილავს დაკვირვებისა და გაზომვების დროს გამოვლენილ არტეფაქტებს, ცდილობს მათ
ახსნას;
 აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;
 საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;
 შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების დახვეწის გზებს.

მიმართულება: ქიმიური მოვლენები
ქიმ.XI/XII.5.მოსწავლეს შეუძლია ნავთობქიმიის მნიშვნელობის კვლევა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ახასიათებს ნავთობს, როგორც ენერგიის ერთ-ერთ წყაროს და ნედლეულს სხვადასხვა ნაერთის
მისაღებად;
 მსჯელობს ბენზინისა და დიზელის საწვავის დანიშნულებაზე, მათი მოხმარების დადებითი
და უარყოფითი მხარეების შესახებ და გამოიტანს სათანადო დასკვნას;
 აღწერს ბენზინის წარმოების ძირითად პრინციპებს და იყენებს ოქტანური და ცეტანური
რიცხვების ცნებას ბენზინის და დიზელის საწვავის ხარისხის შესაფასებლად;
 აანალიზებს მისთვის ხელმისაწვდომ ინფორმაციას ალტერნატიული საწვავის შესახებ;
 მსჯელობს ალტერნატიული საწვავის გამოყენებით
ნავთობის მარაგის ამოწურვით
გამოწვეული
პრობლემების გადაჭრის შესაძლებლობაზე. ამზადებს და წარმოადგენს
რეფერატს ან პროექტს.
ქიმ. XI/XII.6.მოსწავლეს შეუძლია ყოფა-ცხოვრებასა და მრეწველობაში პოლიმერების
მნიშვნელობის განიხილვა, ბიოპოლიმერების დახასიათება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს ყოფა-ცხოვრებაში პოლიმერების (მაგ., პოლიეთილენის, პოლისტიროლის, კაუჩუკის
და სხვ.) გამოყენების მაგალითებს;
 აკავშირებს პოლიმერების თვისებებს მათ გამოყენებასთან ინფორმაციის გადაცემისა და
შენახვის საქმეში;
 მსჯელობს პოლიეთილენის თვისებებზე, რომლებიც დაკავშირებულია გარემოს დაცვის
პრობლემებთან;
 შეისწავლის მისთვის საინტერესო ბიოპოლიმერების (პოლისაქარიდების, ცილების) თვისებებს
და როლს ორგანიზმის (ადამიანის) ცხოველქმედებაში.
ქიმ. XI/XII.7.მოსწავლეს შეუძლია მეტალებისა და მათი შენადნობების მნიშვნელობის შეფასება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მსჯელობს თუჯისა და ფოლადის შედგენილობასა და მნიშვნელობაზე. გამოიტანს სათანადო
დასკვნებს;
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იკვლევს მეტალთა კოროზიის შესაძლო შედეგებს ყოველდღიურობასა და წარმოებაში.
წარმოადგენს უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილების საკუთარ ვერსიებს;
მსჯელობს მეტალთა შენადნობების სპეციფიკურ თვისებებსა და როლზე ახალი მასალების
მისაღებად. მოიპოვებს ინფორმაციას ამ მასალების გამოყენების შესახებ;
აანალიზებს
მეტალების მეორადი გამოყენების ეკონომიკურ მნიშვნელობას. გამოიტანს
სათანადო დასკვნას.

ქიმ. XI/XII.8.მოსწავლეს შეუძლია სოფლის მეურნეობაში ქიმიის როლის შესწავლა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აკავშირებს ნიადაგის ქიმიურ შედგენილობასთან და pH-ს მნიშვნელობასთან კულტურული
მცენარეების ზრდა- განვითარებასა და მოსავლიანობას;
 აღწერს სასუქების მოქმედების დადებით და უარყოფით მხარეებს;
 მოიძიებს ინფორმაციას პესტიციდებისა და სასუქების არასწორად გამოყენებით გამოწვეულ
ეკოლოგიურ პრობლემებზე, აყალიბებს თავის მოსაზრებას ამ პრობლემების გადაჭრის გზების
შესახებ;
 აღწერს სხვადასხვა ნივთიერების ცირკულაციას ნიადაგში და მათ როლს ამა თუ იმ
კულტურული მცენარისთვის;
 ატარებს მარტივ ცდებს და იკვლევს ნიადაგის ნიმუშების pH-ს, აანალიზებს შედეგებს.
მსჯელობს ნიადაგის pH-ის რეგულირების გზებზე.
ქიმ. XI/XII.9. მოსწავლეს შეუძლია ატომის აღნაგობისა და რადიოაქტიურობის აღწერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ჩაწერს და განასხვავებს ბირთვული სინთეზისა და ბირთვული გახლეჩის რეაქციებს. ხსნის
მასის დეფექტის მოვლენას;
 სხვადასხვა წყაროდან მოძიებული მონაცემების საფუძველზე განასხვავებს სტაბილურ და
არასტაბილურ იზოტოპებს, მსჯელობს მათი მნიშვნელობის შესახებ ბუნებასა და ადამიანის
საქმიანობაში.;
 მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა რადიოაქტიური
ელემენტის ნახევარდაშლის პერიოდებს;
 იყენებს ინტერნეტ-რესურსებს, აღწერს რადიოაქტიური ელემენტების თვისებებზე
დაფუძნებული კვლევის მეთოდებს და ასახელებს მაგალითებს;
 ქმნის და წარმოადგენს სქემას ოზონის როლზე რადიაციის შეკავების პროცესში. აღწერს
ოზონის წარმოქმნის პროცესებს.
ქიმ. XI/XII.10.მოსწავლეს შეუძლია ადამიანის საქმიანობაში ელექტროქიმიის როლის კვლევა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასაბუთებს ელექტროქიმიური რეაქციების გამოყენების მნიშვნელობას ადამიანის ყოფაცხოვრებასა და მრეწველობაში;
 მსჯელობს ელექტროლიზის როლზე ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო საშუალებების
შექმნისა და გარემოს გაჯანსაღების საქმეში;
 მსჯელობს ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების უპირატესობაზე ზოგიერთი მეტალისა და
ახალი მასალების წარმოებაში;
 აღწერს თანამედროვე ტექნოლოგიებში ელექტროქიმიის როლს. ნამუშევარს წარმოადგენს
რეფერატის სახით.
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ქიმ. XI/XII.11. მოსწავლეს შეუძლია ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში ქიმიის როლის
შეფასება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ერთმანეთს ადარებს მისთვის ნაცნობ ან სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროში ნახსენებ
ბუნებრივ, სინთეზურ
და ხელოვნურ ბოჭკოებს. მსჯელობს მათ შორის მსგავსებაგანსხვავებაზე, თითოეულის უპირატესობაზე ამა თუ იმ სფეროში
გამოყენების
თვალსაზრისით;
 აგროვებს ინფორმაციას სასამრთლო ექსპერტიზაში კვლევის ქიმიური მეთოდების
(მაგ.,
ქრომატოგრაფია, მას-სპექტრომეტრული ანალიზი, თვისებითი ანალიზი და
სხვა)
გამოყენების შესაძლებლობებზე, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითები და განიხილავს მათ
კვლევის ეტაპებთან (მიზანი, პროცედურა, შედეგების ანალიზი და დასკვნა) შესაბამისობის
თვალსაზრისით;
 მოიპოვებს ინფორმაციას, მისთვის ნაცნობი კლასების რომელი წარმომადგენელი გამოიყენება
ამა თუ იმ კოსმეტიკურ საშუალებაში, საკვებში, ყოველდღიური მოხმარების საგნებში;
 განასხვავებს სინთეზურ და ბუნებრივ საღებრებს.
ქიმ. XI/XII.12.მოსწავლეს შეუძლია ქიმიასთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად
კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ქმნის მოლეკულების ორ- და სამგანზომილებიან მოდელებს სხვადასხვა კომპიუტერული
პროგრამის გამოყენებით და იყენებს მათ შესაბამისი ნივთიერების თვისებების
დემონსტრირებისთვის;
 გეგმავს და ატარებს ქიმიურ ექსპერიმენტებს ვირტუალური ლაბორატორიების გამოყენებით;
 აანალიზებს და წარმოადგენს კვლევის შედეგებს კომპიუტერული ტექნოლოგიების
გამოყენებით.

პროგრამის შინაარსი

საწვავი. საწვავი - ენერგიის წყარო. ბენზინი. სასურველი ოქტანური და ცეტანური რიცხვების მიღწევა.
ალტერნატიული საწვავი. საწვავი და გამონაბოლქვი აირების პრობლემა.
მომავლის პოლიმერები: პოლიმერების როლი ყოფა-ცხოვრებასა და ტექნიკაში. სპეციფიკური
თვისებების მქონე პოლიმერები (მაღალი სიმტკიცის, ბიოდეგრადირებადი, ოპტიკურბოჭკოვანი,
ნახშირბადოვანი ბოჭკო, ჭკვიანი (მეხსიერების მქონე), ელექტროგამტარი პოლიმერები).
ბიოპოლიმერები. ბუნებრივი პოლიმერები (პოლისაქარიდები, ცილები, ნუკლეინის მჟავები).
მეტალები. შენადნობები. ფოლადი. რა არის თუჯი და ფოლადი, მეტალების დაბერება – კოროზია.
რატომ არ იჟანგება ყველა ფოლადი? მეტალთა შენადნობები ყოფა-ცხოვრებაში. მეტალების მეორადი
გამოყენება.
ქიმია სოფლის მეურნეობაში. ნიადაგის ქიმიური შედგენილობა. სავარგულების მოვლა
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(ნიადაგის განაყოფიერება, სასუქები, მცენარეთა დაცვის საშუალებები, ნიადაგის pH და მისი
რეგულირება). ელემენტებისა და წყლის ცირკულაცია გარემოში. აგროქიმია და ეკოლოგიური
პრობლემები.
ატომი და რადიოაქტიურობა. რადიოაქტიურობის ცნება და გამოსხივების ტიპები (α–, β– და γ-).
ბირთვული რეაქციები. რადიაცია და ეკოლოგია.
ელექტროქიმია. ელექტრული დენი და ქიმიური რეაქცია. ელექტროქიმიის როლი ზოგიერთი
მეტალის წარმოებაში. პოლიმერი + ლითიუმის იონი = თანამედროვე უმცირესი ზომის ბატარეა.
ელექტროქიმიური რეაქციები ხელოვნების სამსახურში (გალვანური დაფარვები). ელექტროლიზი და
მომავლის ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი (წყალბადის ძრავები).
ოზონი. რა არის ოზონი? როგორ წარმოიქმნება ოზონი ბუნებაში? როგორ მივიღოთ ოზონი? ოზონი
ჩვენს სამსახურში (მზის რადიაციის შეკავება, ჩამდინარე და სასმელი წყლების გაწმენდა და ა.შ. ).
რამდენად საშიშია ოზონი? ოზონის ხვრელი და ეკოლოგია. პარფიუმერია და საყოფაცხოვრებო
მაცივრები – ოზონის მტრები.
გამოყენებითი ქიმია.
კირი, თაბაშირი და ცემენტი; ახალი სამშენებლო მასალები.
ჯანმრთელი საკვები; საკვები დანამატები.
მედიცინა და ჰიგიენა.
ქიმია და სასამართლო ექსპერტიზა.
საღებრები და საღებავები.

კომპიუტერი ქიმიის სამსახურში. ელემენტთა პერიოდული სისტემის ელექტრონული ვერსია.
ვირტუალური ქიმიური ლაბორატორია. ორ– და სამგანზომილებიანი მოლეკულების მოდელების
კონსტრუირება.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-პოპულარული ქიმიური ინტერნეტ - რესურსები.
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თავი LXXIV
ორმოდულიანი საგნობრივი პროგრამა: ” შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში”
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
თანამედროვე ტექნოლოგიურმა პროგრესმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების განვითარებაში. არჩევითი საგანი ”შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში” მოიცავს
თანამედროვე ფიზიკის განვითარების ძირითად ტენდენციებს.
აღნიშნული საგანი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, ვისაც სურვილი აქვთ გაეცნონ სიახლეებს
თანამედროვე ფიზიკაში და გაიღრმავონ და განივითარონ კვლევის უნარ-ჩვევები.

ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები
საგნის სწავლების მიზანია საშუალო საფეხურის მოსწავლეებში გააღრმავოს ფიზიკისადმი, როგორც
სამყაროს კანონზომიერებების შემსწავლელი მეცნიერებისადმი, ინტერესი.
ეს საგანი საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს დაუკავშირონ ფიზიკა თანამედროვე ტექნოლოგიების
განვითარებას, გაიაზრონ ადამიანის როლი სამყაროს და საზოგადოების განვითარებაში; ასევე ხელს
უწყობს იმ უნარ-ჩვევების განვითარებას, რომელიც აუცილებელია მეცნიერული კვლევის დაგეგმვისა
და წარმართვისათვის.
ფასეულობები და

უნარ-ჩვევები

ცოდნა

დამოკიდებულებები
 ინტერესი
საბუნებისმეტყველო
დისციპლინების მიმართ.
 საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების
მნიშვნელობის გააზრება.
 ინტერესი
მეცნიერული
კვლევის და სიახლეების
მიმართ.
 თანამშრომლობის სურვილი.
 გარემოზე
ზრუნვა
და
პასუხისმგებლობა.

 კვლევის
საგნისა
და
კვლევის
ეტაპების
განსაზღვრა.
 კვლევითი
პროცედურის
განხორციელება/
მონაცემების აღრიცხვა.
 მონაცემთა
წარმოდგენა
სხვადასხვა საკომუნიკაციო
საშუალების გამოყენებით.
 მონაცემთა ანალიზი და
შეფასება.
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 მექანიკური
ტალღების
თვისებები.
 სინათლის ორმაგი ბუნება.
 ფარდობითობის
სპეციალური
თეორიის
ძირითადი პრინციპები.
 მიკროსამყაროს კვანტური
ბუნება.
 სამყაროს წარმოშობისა და
განვითარების თეორიები.
 ელემენტარული
ნაწილაკების
კლასიფიკაცია
და
ურთიერთქმედება.
 ფიზიკის
როლი
თანამედროვე
საზოგადოების
განვითარებაში.

საგნის სწავლების ამოცანებია:
გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
საგანი ორმოდულიანია. თითოეული მოდული გათვლილია ერთ სემესტრზე. პირველი მოდული
გათვალისწინებულია XI ან/და XII კლასის მოსწავლეებისათვის, მეორე მოდული კი მხოლოდ XII
კლასის მოსწავლეებისათვის.
დ) საგნის მიმართულებების აღწერა
საგანი ორ მიმართულებას მოიცავს - მეცნიერული კვლევა-ძიება და ფიზიკური მოვლენები.
არჩევითი საგანი ”შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში” აერთიანებს ორ მიმართულებას - მეცნიერული
კვლევა-ძიება და ფიზიკური მოვლენები.
მიმართულება - მეცნიერული კვლევა-ძიება
ეს მიმართულება არის გამჭოლი, რომელიც გულისხმობს მეცნიერული კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების
განმტკიცებას და შემდგომ განვითარებას. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კვლევის საგნისა და მისი
შესწავლის ეტაპების განსაზღვრა, შესაბამისი ხელსაწყოების და მონაცემების აღრიცხვის ფორმების
შერჩევა. ეს მიმართულება გულისხმობს ასევე ისეთი უნარ-ჩვევის განვითარებას, როგორიცაა კვლევის
პროცესის განხორციელება და მონაცემების აღრიცხვა, შემდგომ კი ამ მონაცემების წარმოდგენა
სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხებით. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ასევე მონაცემთა ანალიზი და
შეფასება.
მიმართულება - ფიზიკური მოვლენები
I მოდული
მიმართულება შინაარსობრივად ეფუძნება თანამედროვე ფიზიკის ისეთ თემებს, როგორიცაა
ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ელემენტები, სინათლის ორმაგი ბუნება და სხვა. ამ კურსის
გავლის შემდეგ მოსწავლემ უნდა შეძლოს მექანიკური ტალღების თვისებების შესასწავლად
ექსპერიმენტული კვლევა, სინათლის ტალღური და კვანტური ბუნების შესახებ მსჯელობა,
ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ძირითადი პრინციპების აღწერა.

II მოდული
მიმართულება შინაარსობრივად ეფუძნება თანამედროვე ფიზიკის ისეთ თემებს,
როგორიცაა
კოსმოლოგიის საკითხები, ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა და სხვა. ამ კურსის გავლის შემდეგ
მოსწავლემ უნდა შეძლოს ელემენტარული ნაწილაკების კლასიფიკაცია და ურთიერთქმედების
აღწერა, მიკროსამყაროს კვანტური ბუნების და სამყაროს განვითარების თეორიების შესახებ
მსჯელობა, ასევე შეაფასოს ფიზიკის როლი თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში.
სტანდარტის შედეგებს თან ახლავს ინდექსი. ინდექსი ინფორმაციას იძლევა საგნის/მიმართულების,
კლასის და შედეგის ნომრის შესახებ. მაგალითად:
არჩ.ფიზ. XII.5
არჩ.ფიზ. - საგანი
XII. - კლასი
5. - შედეგის ნომერი
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2. საგნობრივი კომპეტენციები
XI/ XII კლასი
შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში
I მოდული
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
მეცნიერული კვლევა-ძიება

ფიზიკური მოვლენები

კვლ.XI/XII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს

არჩ.ფიზ.XI/XII. 5. მოსწავლეს შეუძლია

კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

მექანიკური ტალღების თვისებების

კვლ.XI/XII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი

გამოკვლევა.

პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების

არჩ.ფიზ.XI/XII. 6.მოსწავლეს შეუძლია

აღრიცხვა.

სინათლის ორმაგი ბუნების კვლევა.

კვლ.XI/XII.3.მოსწავლეს
წარმოდგენა

შეუძლია

სხვადასხვა

მონაცემთა

საკომუნიკაციო

საშუალების გამოყენებით.
კვლ.XI/XII.4.მოსწავლეს შეუძლია

არჩ.ფიზ. XI/XII .7. მოსწავლეს შეუძლია
ფარდობითობის სპეციალური თეორიის
ძირითადი პრინციპების აღწერა.

მონაცემთა

ანალიზი და შეფასება

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება
კვლ. XI/ XII. 1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და მისი შესწავლის ეტაპები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;



განსაზღვრავს შესაბამისი ინფორმაციის მოძიების წყაროებს;



გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;



განსაზღვრავს

მონაცემების

მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,

გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);


განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;



განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და ჩატარების ეტაპებს;



ირჩევს კვლევის ჩასატარებლად საჭირო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს,
ასაბუთებს არჩევანს;



განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,
ჩანაწერები).
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კვლ. XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია კვლევის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას
უსაფრთხოების წესების დაცვით;
 აწარმოებს დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
 აკვირდება, ზომავს,
იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების
სათანადო სიზუსტით
რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების

მნიშვნელობების აღრიცხვა);


იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ. XI/XII.3 . მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალების
გამოყენებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


იყენებს

სხვადასხვა

ხერხს

(დიაგრამებს,

ცხრილებს,

გრაფიკებს,

სიებს)

მონაცემთა

წარმოსადგენად;


იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი
მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ. XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემების ანალიზი და შეფასება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


იყენებს

დიაგრამებს,

ცხრილებს

და

გრაფიკებს

მონაცემებს

ან

ცვლადებს

შორის

დამოკიდებულების აღსაწერად;


აანალიზებს

გადახრების

მონაცემებს (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან
დადგენა), საჭიროების შემთხვევაში,
საკონტროლო ცდის შედეგების

გათვალისწინებით, გამოაქვს დასკვნები;


აფასებს მონაცემთა საკმარისობას გამოთქმული ვარაუდის დადასტურებისა და დასკვნის
გამოტანისათვის;



ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;



განიხილავს დაკვირვებისა
ცდილობს მათ ახსნას;



აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;



საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;



შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების გაუმჯობესების გზებს.

და გაზომვების დროს

გამოვლენილ

მოულოდნელობებს,

მიმართულება:ფიზიკური მოვლენები
არჩ.ფიზ.XI/XII.5.

მოსწავლეს შეუძლია მექანიკური ტალღების თვისებების გამოკვლევა.

124

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



გეგმავს და ატარებს ცდებს მექანიკური ტალღების შესასწავლად (არეკვლა, გარდატეხა,
დიფრაქცია, ინტერფერენცია), შედეგებს აანალიზებს და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
აკვირდება და რაოდენობრივად აღწერს დოპლერის ეფექტს.

არჩ.ფიზ.XI/XII.6.

მოსწავლეს შეუძლია სინათლის ორმაგი ბუნების კვლევა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გეგმავს და ატარებს ცდებს სინათლის ტალღური ბუნების შესასწავლად, შედეგებს აანალიზებს
და გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს;
 ადგენს რაოდენობრივ კავშირს სინათლის ნაკადს, სინათლის ძალასა და განათებულობას
შორის;
 აანალიზებს ფოტოეფექტის ექსპერიმენტს და აკეთებს შესაბამის დასკვნებს სინათლის
კვანტური ბუნების შესახებ;
 მოიპოვებს ინფორმაციას სინათლეზე წარმოდგენების განვითარების შესახებ, წარადგენს
პრეზენტაციის სახით;
 ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად.

არჩ.ფიზ.XI/XII.7. მოსწავლეს შეუძლია ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ძირითადი
პრინციპების აღწერა .
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




აღწერს ფარდობითობის სპეციალური თეორიის დამადასტურებელ ექსპერიმენტებს;



მოიპოვებს ინფორმაციას ფარდობითობის სპეციალური თეორიის შექმნის შესახებ და აფასებს
ამ თეორიის მნიშვნელობას თანამედროვე ფიზიკის განვითარებისათვის.

აყალიბებს აინშტაინის პოსტულატებს;
თვისებრივად და რაოდენობრივად აღწერს (გამოყვანის გარეშე) სიგრძისა და დროის
ფარდობითობას;

პროგრამის შინაარსი
მექანიკური ტალღები
მექანიკური ტალღები, ტალღების არეკვლა, გარდატეხა, ჰიუგენსის პრინციპი, დიფრაქცია,
ინტერფერენცია, დოპლერის ეფექტი.
სინათლის გავრცელება, სინათლის ორმაგი ბუნება
სინათლის ტალღური ბუნება, დისპერსია, ინტერფერენცია, დიფრაქცია, დიფრაქციული მესერი,
პოლარიზაცია. სინათლის ტალღის სიგრძის განსაზღვრა დიფრაქციული მესერის გამოყენებით.
სინათლის კვანტური ბუნება: შავი სხეულის გამოსხივება, პლანკის ჰიპოთეზა. ფოტოეფექტი,
ფოტოეფექტის კანონები. ფოტონები. სინათლის წნევა.
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ფოტომეტრია
სინათლის ნაკადი, სინათლის ძალა, განათებულობა, შესაბამისი ერთეულები.
ფარდობითობის სპეციალური თეორია
აინშტაინის პოსტულატები, ერთდროულობის, დროის შუალედისა და სიგრძის ფარდობითობა.
სიჩქარეთა გარდაქმნის რელატივისტური კანონი. რელატივისტური იმპულსი და ენერგია. უძრაობის
ენერგია. ფარდობითობის სპეციალური თეორიის დამადასტურებელი ცდები.

XII კლასი
შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში
II მოდული
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
მეცნიერული კვლევა-ძიება

ფიზიკური მოვლენები

კვლ.XII.1.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს

არჩ.ფიზ.XII.5.მოსწავლეს შეუძლია

კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.

მიკროსამყაროს კვანტური ბუნების აღწერა.

კვლ.XII.2.მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი

არჩ.ფიზ.XII.6.მოსწავლეს შეუძლია სამყაროს

პროცედურის განხორციელება/მონაცემების

წარმოშობისა და განვითარების თანამედროვე

აღრიცხვა.

მეცნიერული თეორიების აღწერა.

კვლ.XII.3.მოსწავლეს
წარმოდგენა

შეუძლია

სხვადასხვა

მონაცემთა

საკომუნიკაციო

საშუალების გამოყენებით.
კვლ.XII.4.მოსწავლეს

შეუძლია

არჩ.ფიზ.XII.7.მოსწავლეს შეუძლია
ელემენტარული ნაწილაკების კლასიფიკაცია და
მათი ურთიერთქმედებების აღწერა.

მონაცემთა

ანალიზი და შეფასება.

არჩ.ფიზ.XII.8.მოსწავლე აფასებს ფიზიკის როლს
თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: მეცნიერული კვლევა-ძიება
კვლ. XII. 1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და მისი შესწავლის ეტაპები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


განსაზღვრავს და აყალიბებს კვლევის მიზანს;



განსაზღვრავს შესაბამისი ინფორმაციის მოძიების წყაროებს;
126



გამოთქვამს არგუმენტირებულ მოსაზრებას/ვარაუდს;



განსაზღვრავს

მონაცემების

მოპოვების გზებს (მაგ., ცდით, საველე სამუშაოს ჩატარებით,

გამოკითხვით, საკითხის ირგვლივ ლიტერატურის მოძიებით);


განარჩევს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) პარამეტრებს;



განსაზღვრავს კვლევის პირობებს და ჩატარების ეტაპებს;



ირჩევს კვლევის ჩასატარებლად საჭირო ხელსაწყოებს/ აღჭურვილობას/ინსტრუმენტებს,
ასაბუთებს არჩევანს;



განსაზღვრავს მონაცემების აღრიცხვის ფორმებს (ცხრილები, გრაფიკები, სიები, ფოტოები,
ჩანაწერები).

კვლ. XII.2. მოსწავლეს შეუძლია კვლევის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 მოიძიებს და აანალიზებს შესაბამის ინფორმაციას;
 იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას
უსაფრთხოების წესების დაცვით;
 აწარმოებს დაკვირვებას და/ან გაზომვებს, იღებს სარწმუნო მონაცემებს;
 გეგმავს და ატარებს საკონტროლო ცდას;
 აკვირდება, ზომავს,
იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების
სათანადო სიზუსტით რეგისტრირებისთვის (მაგ., დროის მონაკვეთში ცვლადების

მნიშვნელობების აღრიცხვა);


იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

კვლ. XII.3 . მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალების
გამოყენებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


იყენებს

სხვადასხვა

ხერხს

(დიაგრამებს,

ცხრილებს,

გრაფიკებს,

სიებს)

მონაცემთა

წარმოსადგენად;


იყენებს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს თვისებრივი და რაოდენობრივი
მონაცემების დასამუშავებლად და წარმოსადგენად.

კვლ. XII.4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემების ანალიზი და შეფასება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


იყენებს დიაგრამებს, ცხრილებს
დამოკიდებულების აღსაწერად;



აანალიზებს

მონაცემებს

(მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან

გადახრების

დადგენა),

საჭიროების

და

გრაფიკებს

შემთხვევაში,

მონაცემებს

ან

საკონტროლო

ცვლადებს

ცდის

შორის

შედეგების

გათვალისწინებით, გამოაქვს დასკვნები;


აფასებს მონაცემთა საკმარისობას გამოთქმული ვარაუდის დადასტურებისა და დასკვნის
გამოტანისათვის;
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ადარებს დასკვნებს გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში ხსნის მიზეზებს;



განიხილავს

დაკვირვებისა

და გაზომვების დროს

გამოვლენილ

მოულოდნელობებს,

ცდილობს მათ ახსნას;


აფასებს, იძლევა თუ არა გამოტანილი დასკვნები მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას;



საჭიროების შემთხვევაში გეგმავს მომავალ ცდას;



შეიმუშავებს გამოყენებული მეთოდების გაუმჯობესების გზებს.

მიმართულება:ფიზიკური მოვლენები
არჩ.ფიზ.XII.5. მოსწავლეს შეუძლია მიკროსამყაროს კვანტური ბუნების აღწერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




ახასიათებს პლანეტარული მოდელის წინააღმდეგობებს;
აღწერს წყალბადის ატომის მოდელს ბორის პოსტულატების გამოყენებით;
ახასიათებს გამოსხივების ნაწილაკოვან ბუნებას და მატერიის ტალღურ ბუნებას.

არჩ.ფიზ.XII.6. მოსწავლეს შეუძლია სამყაროს წარმოშობისა და განვითარების თანამედროვე
მეცნიერული თეორიების აღწერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




ასახელებს და ახასიათებს ვარსკვლავთა სიცოცხლის ციკლის ეტაპებს;
ასახელებს და აღწერს სამყაროს გაფართოების დამადასტურებელ ექსპერიმენტალურ ფაქტებს
და იძლევა მათ ინტერპრეტაციას (წითელი წანაცვლება, რელიქტური გამოსხივება);
აღწერს სამყაროს ევოლუციის შესაძლო სცენარებს.

არჩ.ფიზ.XII.7. მოსწავლეს შეუძლია ელემენტარული ნაწილაკების კლასიფიკაცია და მათი
ურთიერთქმედებების აღწერა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




ასახელებს ბუნებაში არსებულ ურთიერთქმედებების ოთხ ტიპს;
აღწერს ელემენტარულ ნაწილაკთა კლასიფიკაციას;
მოიპოვებს და აანალიზებს ინფორმაციას თანამედროვე ამაჩქარებლების მუშაობის პრინციპის
შესახებ.

არჩ.ფიზ.XII.8. მოსწავლე აფასებს ფიზიკის როლს თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





აღწერს ლაზერის მოქმედების პრინციპს და მსჯელობს მისი გამოყენების შესახებ;
აღწერს ინფორმაციის გადაცემის საშუალებების განვითარებას;
განიხილავს ფიზიკის გამოყენებას მედიცინაში;
მოიპოვებს ინფორმაციას ნანოტექნოლოგიის შესახებ და განიხილავს მის შესაძლებლობებს.
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პროგრამის შინაარსი
მიკროსამყაროს კვანტური ბუნება
პლანეტარული მოდელის წინააღმდეგობები, ბორის პოსტულატები, წყალბადის ატომის ბორის
თეორია, ელექტრონების დიფრაქცია, დე ბროილის ტალღის სიგრძე.
ასტროფიზიკა და კოსმოლოგია
ვარსკვლავთა სიცოცხლის ციკლი. სამყაროს გაფართოების დამადასტურებელი ექსპერიმენტული
ფაქტები, დიდი აფეთქების თეორია. სამყაროს განვითარების შესაძლებლობები.
ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა
ლეპტონები, ჰადრონები, ურთიერთქმედების გადამტანი ნაწილაკები. კვარკები, გლუონები.
ანტინაწილაკები, ანტინივთიერება, ანიჰილაცია.
თანამედროვე ამაჩქარებლები
ფიზიკის როლი თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში
ლაზერის ტიპები და მათი მოქმედების ძირითადი პრინციპი. ლაზერის გამოყენება.
საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარება უძველესი დროიდან დღემდე.
ფიზიკის გამოყენება მედიცინაში.
ნანოტექნოლოგიების განვითარება, მათი პერსპექტივები.
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თავი LXXV
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ”XIX-XX საუკუნეების დასავლური
ლიტერატურა”
(არჩ. დას. X/XI/XII)
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
არჩევითი საგანი - "XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურა” - წარმოგვიდგენს გასული ბოლო
ორი საუკუნის დასავლეთის ქვეყნების (ევროპისა და ამერიკის) ლიტერატურის უმთავრეს
პარადიგმებსა და ძირითად ტენდენციებს. საგანი, ძირითადად, ფოკუსირებულია XIX-XX საუკუნეების
დასავლური ლიტერატურის ოთხ უმთავრეს პარადიგმულ მიმართულებაზე (რომანტიზმი, რეალიზმი,
მოდერნიზმი, პოსტმოდერნიზმი), რომლებიც განიხილება კონკრეტულ ტექსტებზე დაყრდნობით.
ბ) საგნის სწავლების მიზნები
არჩევითი საგნის - "XIX-XX საუკუნის დასავლური ლიტერატურა” _ მიზანია, გააცნოს მოსწავლეებს
დასავლეთის ქვეყნების ლიტერატურული ტრადიცია, მისი განვითარების გზა და ბოლო ორი
საუკუნის (XIX-XX სს.) ძირითადი ლიტერატურული ტენდენციები; დაანახოს მოსწავლეებს
მშობლიური ლიტერატურა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში; გამოუმუშაოს მათ განსხვავებული
ცნობიერებისა და უცხო ღირებულებების გაგების უნარი.
გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
საგნის - ”XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურა” - არჩევა შეუძლიათ X/XI/XII კლასების
მოსწავლეებს.
საგანი
გათვლილია
60
საათზე.
მის
შესასწავლად
სავალდებულოა
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო საფეხურის დასრულება.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
არჩევითი საგანი - "XIX-XX საუკუნის დასავლური ლიტერატურა” _ აერთიანებს სამ მიმართულებას.
ესენია: 1. ლიტერატურული ჟანრები; 2. XIX-XX საუკუნეების
დასავლური ლიტერატურული
პარადიგმები; 3. XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურული პარადიგმები ქართულ
ლიტერატურაში.

მიმართულება 1: ლიტერატურული ჟანრები
ამ მიმართულების მიზანია,
მოსწავლეს დაეხმაროს ცნების ”ლიტერატურული ჟანრების”
სიღრმისეულ გააზრებასა და დასავლური ლიტერატურის ჟანრული სისტემის უკეთ გაცნობაში.
ცნებების - ”ლიტერატურა”, ”ლიტერატურული ჟანრი” შესასწავლად, აგრეთვე დასავლური
ლიტერატურის ჟანრული სისტემის უკეთ გასაცნობად აუცილებელია, მოსწავლემ გაიაზროს
დასავლური ლიტერატურის ანტიკური სათავეების მნიშვნელობა ანტიკურ სამყაროში აღმოცენებული
130

ლიტერატურის სპეციალური თეორიის - პოეტიკის გაცნობის გზით; შეიქმნას წარმოდგენა
ლიტერატურული ავტორისა და ლიტერატურული ჟანრის კონცეპტების წარმოშობის ისტორიაზე,
კათარსისის (განწმენდის) ცნებაზე.
მნიშვნელოვანია, მოსწავლემ გაააცნობიეროს, რომ საუკუნეების განმავლობაში ევროპული
ლიტერატურის ორი მთავარი სფერო
ნარატიული ამბავი და დრამატული წარმოდგენა იყო,
რომლებიც, თავის მხრივ, ოთხ ლიტერატურულ ჟანრად იყოფა - ლიტერატურულ ჟანრს ხომ არა
მხოლოდ ფორმა, არამედ შინაარსიც განსაზღვრავს; კერძოდ, კლასიკური ევროპული
ლიტერატურული ტრადიციის თანახმად, რომელიც პლატონმა და არისტოტელემ განსაზღვრეს,
არსებობს ოთხი მთავარი ჟანრი - ეპოსი, ტრაგედია, პაროდია და კომედია.
კლასიკურ ევროპულ ლიტერატურაში პროზა ჟანრული სისტემის მიღმა იმყოფებოდა. XV- XVII
საუკუნეებში მოხდა პროზაული ჟანრების აღზევება და მათი კანონიზება. სწორედ ამ პერიოდში
გამოჩნდა რომანის სინთეზური ჟანრი, რომელმაც XIX-XX საუკუნეებში გაბატონებული პოზიცია
მოიპოვა1. ამავე პერიოდში დაიბადა კიდევ ერთი ახალი ჟანრი, რომლის კანონიზაცია რომანთან
ერთად მხოლოდ XIX საუკუნის დასაწყისში მოხერხდა. ეს ახალი ჟანრი ლირიკული პოეზიაა.2
მნიშვნელოვანია, მოსწავლე იცნობდეს ევროპული ლიტერატურის ჟანრული სისტემის ჩამოყალიბების
ისტორიას, მისი განვითარების ძირითად ეტაპებს; ესმოდეს ახალი ჟანრების წარმოშობის
ისტორიული, სოციალური, სხვ. წანამძღვრების მნიშვნელობა.
მოსწავლე უნდა აცნობიერებდეს ძველი ქართული საერო ლიტერატურის თავისებურებას დასავლურ
ტრადიციასთან მიმართებაში; გაიაზროს ქართული ლიტერატურის მთავარი ”პარადოქსი”, რომელიც
შემდეგში მდგომარეობს: ძველი ქართული რელიგიური კანონი და ძველი ქართული სალიტერატურო
კანონი ჰეტეროგენული წარმოშობის არიან. სხვაგვარი სიტყვებით, XVIII საუკუნემდე ქართულ
ენობრივ სივრცეში რელიგიური კანონი ქრისტიანულია, ხოლო სალიტერატურო - ისლამური
(არაბულ-ირანული), რადგანაც "ლიტერატურის" კონცეპტი ქართულ ენობრივ სივრცეში ირანული
ლიტერატურიდან შემოდის, ისევე როგორც სალიტერატურო ჟანრებისა და პოეტიკის გაგება.
მოსწავლემ უნდა გაიაზროს, რომ ეს ვითარება მთლიანად შეიცვალა XIX საუკუნის 20-იანი წლებიდან,
როდესაც ქართული ლიტერატურა ევროპული ტიპის ლიტერატურა გახდა - ამ დროიდან
მოყოლებული, ლიტერატურულ პროცესს საქართველოში უკვე ევროპული ლიტერატურული
მიმართულებები (პარადიგმები) და მიმდინარეობები განსაზღვრავს.

მიმართულება 2: XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურული პარადიგმები
მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს გააცნოს
XIX-XX საუკუნეების ოთხი ლიტერატურული
მიმართულება (ლიტერატურული პარადიგმა): რომანტიზმი, რეალიზმი, მოდერნიზმი (მოდერიზმის
მიმდინარეობებია: სიმბოლიზმი, იმპრესიონიზმი, ექსპრესიონიზმი, სურრეალიზმი / ფუტურიზმი /
ავანგარდი და ა.შ.) და პოსტმოდერნიზმი.

თუმცა, არსებობდა ელინისტური რომანი (ლონგე, ჰელიოდორე, ხარიტონი, აქილევს ტატიოსი და სხვ.), მაგრამ ამ ჟანრის
თხზულებებს სხვა ტერმინებით მოიხსენიებდნენ.
1

ანტიკურ ლიტერატურაში, გარკვეული აზრით, შეიძლება საუბარი ლირიკულ ჟანრსა და ლირიკულ პოეზიაზე, მაგრამ იმ
პერიოდის ლიტერატურული თეორია - პოეტიკა - ამ ჟანრს საერთოდ ვერ ხედავდა და, ამიტომ, ვერც იაზრებდა.
2
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საილუსტრაციო მასალის (შერჩეული ლიტერატურული ტექსტების) საფუძველზე მოსწავლემ უნდა
გააცნობიეროს რომანტიზმის (XVIII საუკუნის ბოლო - XIX საუკუნის 40-50-იანი წწ.) მთავარი
პარადიგმის ძირითადი მახასიათებელი - გაუცხოება სუბიექტსა (“ლირიკული მე”) და გარე სამყაროს
შორის. ამ გაუცხოების გამოხატულებაა მელანქოლია და სევდა. მხოლოდ ამაღლებულ სიყვარულს,
ბუნების ჭვრეტასა და დიდებული წარსულის სურათების წარმოდგენას შეუძლიათ ამ გაუცხოებისა
და მელანქოლიის დროებითი გადალახვა. სუბიექტისა და სამყაროს დაპირისპირება
სხვადასხვანაირად გამოიხატება - ეს ან პოეტისა (საზოგადოდ, ხელოვანის) და ბრბოს ოპოზიციაა, ან
ხელოვანისა და ბიურგერის (ფილისტერის, “საშუალო ადამიანის”) დაპირისპირება. რომანტიზმის
უმთავრესი ჟანრი ლირიკული ლექსი და ლირიკული პოემაა. რომანტიზმის თვალსაჩინო
წარმომადგენლები არიან: ბლეიკი, უორდსუორთი, კოლრიჯი, ბაირონი, შელი, ტენისონი, ბრაუნინგი
და სხვ. (გაერთიანებული სამეფო); მიუსე, ლამარტინი, დე ვინი, ნერვალი, გოტიე, დიუმა, ჰიუგო და
სხვ. (საფრანგეთი); ნოვალისი, სხვ.
საილუსტრაციო მასალის (შერჩეული ლიტერატურული ტექსტების) საფუძველზე მოსწავლემ უნდა
გააცნობიეროს რეალიზმის (XIX საუკუნის 30-იანი წწ. - XIX სს.-ის 90-იანი წწ.) პარადიგმის ძირითადი
დამახასიათებელი ნიშანი - რეალიზმი, განსხვავებით რომატიზმისაგან, გარე სამყაროზეა
კონცეტრირებული და ცდილობს რეალობის მოხელთებასა და მისი სტრუქტურის აღწერას.
რეალიზმის მიზანია, დაინახოს ის, თუ “როგორაა მოწყობილი სამყარო”. ამ პარადიგმის უმთავრესი
ლიტერატურული ჟანრი რომანია. რეალიზმის თვალსაჩინო წარმომადგენლები არიან: ბალზაკი, ძმები
გონკურები, ზოლა, დოდე, მოპასანი და სხვ. (საფრანგეთი); დიკენსი, თეკერეი, ტროლოპი, ჰენრი
ჯეიმსი და სხვ. (გაერთიანებული სამეფო); თედორ ფონტანე (გერმანია); ჰენრიკ სენკევიჩი
(პოლონეთი); ტურგენევი, დოსტოევსკი, ტოლსტოი, ჩეხოვი და სხვ. (რუსეთი)....
საილუსტრაციო მასალის (შერჩეული ლიტერატურული ტექსტების) საფუძველზე მოსწავლემ უნდა
გააცნობიეროს, რომ მოდერნისტული (XIX საუკუნის 60-იანი წწ - XX საუკუნის 50-იანი წწ.)
პარადიგმის ცენტრში ხელოვანი და ხელოვნების ნაწარმოებია. მოდერნიზმი, ერთი მხრივ,
რომანტიზმს ჰგავს იმით, რომ ხელოვანის ფიგურა, ფაქტობრივად, აბსოლუტურ შემოქმედს
უიგივდება (მაგალითად, “როგორც ერთია ქვეყანა მთელი, / ისე ერთია გალაკტიონი”); მეორე მხრივ კი
რეალიზმთანაც ავლენს გარკვეულ მსგავსებას იმ თვალსაზრისით, რომ ხელოვნების ნაწარმოები
მოდერნისტულ პარადიგმაში ზერეალობაა. თუმცა, მოდერნისტული თვალთახედვით, ხელოვნების
ნაწარმოები სამყაროს რეპრეზენტაცია კი არაა (როგორც ეს რეალიზმშია), არამედ ხელოვნების
ნაწარმოები თვითონაა სამყარო და ზერეალობა (მაგალითად, მალარმეს “ერთადერთი წიგნი”,
რომელიც საკუთარ თავში შეიცავს ყოველივეს - მთელ სამყაროს). მოდერნიზმის წამომადგენლები
არიან: ბოდლერი, ლოტრეამონი, რემბო, ვერლენი, მალარმე, ვალერი, ფლობერი, პრუსტი, სელინი,
აპოლინერი, ბრეტონი, სენ-ჟონ პერსი, კენო, დომალი და სხვ. (საფრანგეთი); ჯ. მ. ჰოპკინსი, ოსკარ
უიალდი, სიუნბერნი, იეიტსი, ჯოისი, ვირჯინია ვულფი, ტ. ს. ელიოტი, ოდენი, ჰაქსლი, გრეივზი,
ჩესტერტონი, დ. ჰ. ლოურენსი, დილან თომასი, ბეკეტი და სხვ. (გაერთიანებული სამეფო); შტეფან
გეორგე, ჰოფმანსტალი, თრაკლი, სხვ. ...
პოსტმოდერნული ტექსტების გაცნობის შედეგად მოსწავლემ უნდა გააცნობიეროს, რომ
პოსტმოდერნიზმისათვის პარადიგმისათვის ერთადერთი რეალობა არის ხელოვნების ნაწარმოები,
როგორც ტექსტი და წერა / თხზვა (წერის პროცესი), რადგანაც “ტექსტს მიღმა არაფერია” (დერიდა) და
თავად ავტორიც ტექსტის ნაწილია. პოსტმოდერნიზმის წარმომადგენლები არიან: კლოსოვსკი,
ბლანშო, იონესკო, ტურნიე, როლან ბარტი, სოლერსი, კოლტიესი, ბონფუა, მაალუფი და სხვ.
(საფრანგეთი); კალვინო, ეკო (იტალია); ტომ სტოპარდი, ჯონ ბარტი, პიტერ ეკროიდი და სხვ.
(გაერთიანებული სამეფო); პავიჩი (სერბეთი); ზიუსკინდი (გერმანია), სხვ.
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მიმართულება 3: XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურული პარადიგმები ქართულ
ლიტერატურაში
არჩევითი საგანი ”XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურა”, იმავდროულად, წარმოადგენს
ქართული ლიტერატურის საგნის აუცილებელ კონტექსტს. მოცემულ საგანთან მიმართებაში
მოსწავლეს საშუალება ეძლევა, დაინახოს, ერთი მხრივ, ქართული ლიტერატურისა და დასავლური
ლიტერატურების, გარკვეულწილად, განსხვავებული გზები XIX საუკუნემდე; მეორე მხრივ კი, XIX
საუკუნიდან მოყოლებული - ქართული ლიტერატურის კიდევ უფრო დაახლოება და ჩართვა ერთიან
ევროპულ და, საზოგადოდ, დასავლურ ლიტერატურულ სივრცეში. სწორედ ამ ერთიანი
ლიტერატურული სივრცის დანახვა დაეხმარება მოსწავლეს, ყურადღება მიაქციოს ქართული
ლიტერატურისა და დასავლური ლიტერატურების მსგავსება-განსხვავებას მათი განვითარებისა და
ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე. ეს, ცხადია, იმასაც ნიშნავს, რომ მოსწავლე, შეძლებისდაგვარად,
გასცდება
ნაციონალურ კონტექსტს და შეეცდება, დაინახოს ქართული ლიტერატურის
ზოგადსაკაცობრიო შინაარსი.
როგორც უკვე აღინიშნა, XIX საუკუნის 20-იანი წლებიდან ქართული ლიტერატურა ევროპული
ლიტერატურის განუყოფელი ნაწილი ხდება, სადაც ლიტერატურულ პროცესს (ზოგჯერ დაგვიანებით,
ხოლო ზოგჯერ თითქმის იმადროულად) იგივე ევროპული ლიტერატურული პარადიგმები და
სალიტერატურო სკოლები განსაზღვრავენ.
საბჭოთა პერიოდის ქართულ ლიტერატურის განხილვისას მოსწავლე უნდა აცნობიერებდეს
სოცრეალიზმისა და სოცრეალისტური კანონის მნიშვნელობას, მის თეორიასა და პრაქტიკას, რადგან
სოცრეალიზმის დეკლარირებული თეორია და რეალური ლიტერატურული პროცესი 1930-1980-იან
წლებში საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. აქ ორი ძირითადი მიდგომა არსებობს:
სოცრეალიზმი, როგორც მოდერნიზმის (საბჭოთა ავანგარდის) რადიკალიზაცია და გაგრძელება
(სინიავსკი-გროისის თეორია) და სოცრეალიზმი, როგორც “კლასიკური” (XIX საუკუნის) რეალიზმის
დოგმატური და დეგენერირებული ფორმა. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ანალიზი, თუ როგორ
ვითარდება ქართული სალიტერატურო პროცესი XX საუკუნის 30-80-იან წწ.-ებში ევროპული
ლიტერატურისაგან ზოგჯერ თითქმის მთლიანი თუ ნაწილობრივი იზოლაციის დროს.
გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ლიტერატურულ პროცესს საქართველოში
თითქმის მთლიანად განსაზღვრავს პოსტმოდერნისტული პარადიგმა (მაგ., გურამ დოჩანაშვილი,
ჯემალ ქარჩხაძე, აკა მორჩილაძე და სხვ.). მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლე აცნობიერებდეს ქართული
პოსტმოდერნიზმის კავშირს დასავლურ პოსტმოდერნიზმთან.

2. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასები
XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურა
(არჩ. დას. X/XI/XII)
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
მიმართულება
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ლიტერატურული ჟანრები

XIX-XX საუკუნეების დასავლური

XIX-XX საუკუნეების დასავლური

ლიტერატურული პარადიგმები

ლიტერატურული პარადიგმები
ქართულ ლიტერატურაში

არჩ. დას. X/XI/XII. 1 მოსწავლეს
შეუძლია მსჯელობა ლიტერატურის
თეორიის სხვადასხვა საკითხზე;
დასავლეთის ქვეყნების
ლიტერატურის სხვადასხვა ჟანრის
ტექსტების ამოცნობა და
გაანალიზება მათი სპეციფიკის
გათვალისწინებით.
არჩ. დას. X/XI/XII. 2. მოსწავლეს
შეუძლია იმსჯელოს XIX-XX სს.-ის
დასავლური ლიტერატურის
სხვადასხვა ჟანრის ტექსტების
სტრუქტურასა და მათს
კომპოზიციურ მახასიათებლებზე.

არჩ. დას. X/XI/XII. 4. მოსწავლეს
შეუძლია XIX-XX საუკუნეების
დასავლეთის ქვეყნებში
მიმდინარე ლიტერატურულ
პროცესებზე მსჯელობა და
ძირითადი ლიტერატურული
პარადიგმების გაანალიზება
კონკრეტულ ტექსტებზე
დაყრდნობით.
არჩ. დას. X/XI/XII. 5.
მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო
რეფერატის დაწერა XIX-XX
საუკუნეების დასავლური
ლიტერატურის შესახებ.

არჩ. დას. X/XI/XII. 3.
მოსწავლეს შეუძლია ტრადიციული
სტრუქტურის სხვადასხვა ჟანრის
ლიტერატურული ტექსტების
შეთხზვა შერჩეული მოდელის
მიხედვით.

არჩ. დას. X/XI/XII. 6.
მოსწავლეს შეუძლია ქართულ
ლიტერატურულ ტექსტებში XIXXX საუკუნეების დასავლური
ლიტერატურული პარადიგმების
ამოცნობა და მათზე მსჯელობა.
არჩ. დას. X/XI/XII. 7. მოსწავლეს
შეუძლია დასავლურ და ქართულ
ლიტერატურულ ტექსტებში
ასახული ფასეულობებისა და
შეხედულებების ერთმანეთთან
შედარება და გაანალიზება.
არჩ. დას. X/XI/XII. 8. მოსწავლეს
შეუძლია ქართული
ლიტერატურული ტექსტების
გააზრება XIX-XX სს. დასავლური
ლიტერატურის კონტექსტში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: ლიტერატურული ჟანრები
არჩ. დას. X/XI/XII. 1 მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ლიტერატურის თეორიის სხვადასხვა საკითხზე;
დასავლეთის ქვეყნების ლიტერატურის სხვადასხვა ჟანრის ტექსტების ამოცნობა და
გაანალიზება მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





მსჯელობს ლიტერატურისა და ლიტერატურული ჟანრის ცნებების შესახებ;
მსჯელობს დასავლეთის ქვეყნების ლიტერატურის გენეზისის საკითხებზე; ლიტერატურის
თეორიის გენეზისის საკითხებზე; მათ შორის, ანტიკურ ხანაში შექმნილი ლიტერატურის
თეორიების (ე.წ. პოეტიკების) შესახებ;
ამოიცნობს XIX-XX სს.-ის დასავლური ლიტერატურის სხვადასხვა ჟანრისათვის
დამახასიათებელ სპეციფიკურ ნიშნებს კონკრეტულ ტექსტებში და მსჯელობს მათ შესახებ.

არჩ. დას. X/XI/XII. 2. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს XIX-XX სს.-ის დასავლური ლიტერატურის
სხვადასხვა ჟანრის ტექსტების სტრუქტურასა და მათ კომპოზიციურ
მახასიათებლებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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ამოიცნობს XIX-XX საუკუნეების სხვადასხვა ჟანრის დასავლური ლიტერატურული ტექსტების
ორგანიზების თავისებურებებს და მსჯელობს მათ შესახებ;
ამოიცნობს და აანალიზებს XIX-XX საუკუნეების სხვადასხვა ჟანრის დასავლური
ლიტერატურის ტექსტებში მხატვრული კონფლიქტის განვითარების საფეხურებს (კვანძის
შეკვრა, კულმინაცია, კვანძის გახსნა...);
მსჯელობს XIX-XX საუკუნეების სხვადასხვა ჟანრის დასავლური ლიტერატურული ტექსტების
კომპოზიციურ თავისებურებებზე მათი სტრუქტურული ელემენტების (ექსპოზიცია,
პროლოგი, ეპილოგი, რეტროსპექცია) გათვალისწინებით.

არჩ. დას. X/XI/XII. 3. მოსწავლეს შეუძლია ტრადიციული სტრუქტურის სხვადასხვა ჟანრის
ლიტერატურული ტექსტების შეთხზვა შერჩეული მოდელის მიხედვით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






წერს ამა თუ იმ ჟანრის, ტრადიციული სტრუქტურის ლიტერატურულ ტექსტს (მოთხრობას,
ნოველას, პიესას...) შერჩეული მოდელის მიხედვით, რისთვისაც იყენებს ამ მოდელის
ადეკვატურ ენობრივ-გრამატიკულ სტრუქტურებსა და მხატვრულ-გამომსახველობით ხერხებს;
ტექსტის შეთხზვისას მიჰყვება მხატვრული კონფლიქტის განვითარების ტრადიციულ სქემას,
აგებს ტექსტს ტრადიციული სტრუქტურული ელემენტების (კვანძის შეკვრა, მოქმედების
გავითარება, კულმინაცია, კვანძის გახსნა...) დაცვით;
ტექსტის შეთხზვისას იყენებს პირად და/ან ლიტერატურულ გამოცდილებას.

მიმართულება: XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურული პარადიგმები
არჩ. დას. X/XI/XII. 4. მოსწავლეს შეუძლია XIX-XX საუკუნეების დასავლეთის ქვეყნებში მიმდინარე
ლიტერატურულ პროცესებზე მსჯელობა და ძირითადი ლიტერატურული
პარადიგმების გაანალიზება კონკრეტულ ტექსტებზე დაყრდნობით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:








მსჯელობს XIX-XX სს.-ის დასავლეთის ქვეყნებში მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესებზე
კონკრეტულ ტექსტებზე დაყრდნობით და განიხილავს მათ შესაბამისი ეპოქის სოციალური,
ისტორიული, ეკონომიკური, კულტურული და სხვა კონტექსტების გათვალისწინებით;
მსჯელობს XIX-XX სს.-ის ძირითადი დასავლური ლიტერატურული პარადიგმების შესახებ,
ამოიცნობს კონკრეტულ ტექსტებში ამა თუ იმ ლიტერატურული პარადიგმისათვის
დამახასიათებელ სპეციფიკურ ნიშან-თვისებებს და მსჯელობს მათ შესახებ;
განიხილავს XIX-XX სს.-ის დასავლურ ლიტერატურულ პარადიგმებს შესაბამისი ეპოქისთვის
დამახასიათებელი ღირებულებებისა და ფასეულობების კონტექსტში კონკრეტულ ტექსტზე /
ტექსტებზე დაყრდნობით;
გამოთქვამს საკუთარ თვალსაზრისს ამა თუ იმ ტექსტში/ტექსტებში ასახული ღირებულებებისა
და ფასეულობების მიმართ.

არჩ. დას. X/XI/XII. 5. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო რეფერატის დაწერა XIX-XX საუკუნეების
დასავლური ლიტერატურის შესახებ.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:








სასწავლო რეფერატის დასაწერად ემზადება წინასწარ: შეადგენს რეფერატის გეგმას;
დამოუკიდებლად ან მასწავლებლის დახმარებით შეარჩევს წყაროებს (ლიტერატურულ
ტექსტებს), მოიძიებს სათანადო სამეცნიერო-კრიტიკულ ლიტერატურას, რისთვისაც იყენებს
სხვადასხვა რესურსს: ბიბლიოთეკას, ინტერნეტს და ა.შ.;
ახარისხებს მოძიებულ მასალას: გარკვეული კრიტერიუმის/კრიტერიუმების დაცვით ამოკრებს
რეფერატისთვის საჭირო მასალას; მსჯელობისას იმოწმებს სამეცნიერო-კრიტიკულ ნაშრომებს,
ეპიზოდებს ანალოგიური და/ან მსგავსი პრობლემის შემცველი ლიტერატურული
ტექსტებიდან, ფაქტობრივ და სტატისტიკურ მონაცემებს, სხვ.;
წერს სასწავლო რეფერატის შავ ვარიანტს; წერისას ერთმანეთს უდარებს, აანალიზებს და
აფასებს მოძიებულ მასალაში არსებულ სხვადასხვა მოსაზრებას, არგუმენტირებულად
გამოთქვამს საკუთარ თვალსაზრისს; მსჯელობს თარგმანის ადეკვატურობისა და ხარისხის
შესახებ (ამ მიზნით, შეძლებისდაგვარად, ერთმანეთს უდარებს თარგმანსა და ორიგინალს მთლიანად ან ნაწილობრივ); აყალიბებს სათქმელს თანმიმდევრულად და ლოგიკურად; იცავს
ციტირების წესებს;
გადაამუშავებს შავად ნაწერს კრიტიკულად; რედაქტირებისას ასწორებს გრამატიკულ,
სტილისტურ და სხვა სახის შეცდომებს.

მიმართულება: XIX-XX საუკუნეების დასავლური ლიტერატურული პარადიგმები ქართულ
ლიტერატურაში
არჩ. დას. X/XI/XII. 6. მოსწავლეს შეუძლია ქართულ ლიტერატურულ ტექსტებში XIX-XX საუკუნეების
დასავლური ლიტერატურული პარადიგმების ამოცნობა და მათზე მსჯელობა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






აკვირდება და ამოიცნობს ქართულ ლიტერატურულ ტექსტებში XIX-XX საუკუნეების
დასავლეთის ქვეყნების ძირითად ლიტერატურულ პარადიგმებს, თემებს/მოტივებს (მაგ.,
"აკრძალული ცოდნის” ლიტერატურული მოტივის გასააზრებლად ერთმანეთს უდარებს
გოეთეს "ფაუსტის" I ნაწილსა და ვაჟა-ფშაველას "გველისმჭამელს”);
შედარებითი ანალიზის საფუძველზე, ერთი ლიტერატურული პარადიგმის ფარგლებში,
გამოკვეთს მსგავსება-განსხვავებას დასავლურ და ქართულ ლიტერატურულ ტექსტებს შორის
(მაგალითად, ევროპული და ქართული რომანტიზმის მსგავსება-განსხვავების მიზნით
ერთმანეთს უდარებს ა. მიცკევიჩის "ფარისსა” და ნ. ბარათაშვილის "მერანს”);
მსჯელობს, ერთი ლიტერატურული პარადიგმის ფარგლებში, რა სოციალური, კულტურული,
ისტორიული თუ სხვა მიზეზები განაპირობებს განსხვავებას ქართულ და დასავლურ ტექსტებს
შორის (მაგ., ამ მიზნით ერთმანეთს უდარებს რეალიზმის პარადიგმაში შექმნილ ისეთ
ნაწამოებებს, როგორებიცაა ონორე დე ბალზაკის "გობსეკი” და ლავრენტი არდაზიანის
"სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი”).

არჩ. დას. X/XI/XII. 7. მოსწავლეს შეუძლია დასავლურ და ქართულ ლიტერატურულ ტექსტებში
ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების ერთმანეთთან შედარება და
გაანალიზება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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აკვირდება და მსჯელობს ამა თუ იმ ჟანრის ქართულ და დასავლურ ლიტერატურულ
ტექსტებში ასახულ ფასეულობებსა და ღირებულებებზე კონკრეტულ ტექსტებზე
დაყრდნობით; შედარებითი ანალიზის საფუძველზე ადგენს მსგავსება-განსხვავებას მათ
შორის. (მაგ., პიროვნულის თავისუფლებისა და ისტორიული აუცილებლობის კონცეპტების
ურთერთმიმართების
გასააზრებლად
ერთმანეთს
უდარებს
ჯ.
ბაირონის
”ოდას
ნაპოლეონისადმი” და ნ. ბარათაშვილის ”ნაპოლეონს”);
აანალიზებს კონკრეტულ ტექსტებში გამოვლენილ ფასეულობებს შესაფერისი ეპოქის
სოციალურ-საზოგადოებრივი, ისტორიული, კულტურული კონტექსტის / კონტექსტების
გათვალისწინებით (მაგ., მსჯელობს იმის შესახებ, თუ რამდენად აისახა ნაციონალური
დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების იდეა XIX-XX სს.-ის დასავლურსა და ქართულ
ლიტერატურაში. ამ მიზნით ერთმანეთს უდარებს ა. მიცკევიჩის ”პან თადეუშსა” და ა.
წერეთლის ”თორნიკე ერისთავს”);
აფასებს კონკრეტულ ტექსტში/ტექსტებში ასახული ფასეულობებსა და ღირებულებებს
თანამედროვე ფასეულობებთან
მიმართებით (მაგ., წესრიგისა და თავისუფლების
ურთიერთმიმართების პრობლემას იაზრებს იმგვარი ნაწარმოებების შედარებით, როგორებიცაა
პ. მერიმეს "მატეო ფალკონე” და ა. ყაზბეგის ”ხევისბერი გოჩა”).

არჩ. დას. X/XI/XII. 8. მოსწავლეს შეუძლია ქართული ლიტერატურული ტექსტების გააზრება XIX-XX
სს. დასავლური ლიტერატურის კონტექსტში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






მსჯელობს XIX-XX საუკუნეების საქართველოსა და დასავლეთის ქვეყნებში მიმდინარე
ლიტერატურულ პროცესებზე კონკრეტულ ტექსტებზე დაყრდნობით (მაგ., აანალიზებს ე.
ჰემინგუეის "განუყრელი დღესასწაულის" ფრაგმენტს/ფრაგმენტებსა და გრ. რობაქიძის
"ფალესტრას" და მსჯელობს მოდერნისტული იდეებისა და ესთეტიკის შესახებ; აგრეთვე ამ
ტექსტებში ასახული სალიტერატურო-ბოჰემური ცხოვრების შესახებ);
ერთმანეთს უდარებს XIX-XX საუკუნეების
ქართული და დასავლური ლიტერატურის
ტექსტებს; მსჯელობისას ითვალისწინებს XIX-XX საუკუნეების
საქართველოსა და
დასავლეთის ქვეყნებში არსებულ სოციალურ, კულტურულ, სხვ. რეალიებს;
განიხილავს XIX-XX საუკუნეების ქართულ ლიტერატურულ პარადიგმებს დასავლური
ლიტერატურული პარადიგმების ფონზე (მაგ., აკვირდება კლასიკური ტექსტების
არატრადიციულ წაკითხვას დასავლურ და ქართულ პოსტმოდერნიზმში
და ამ
თვალსაზრისით განიხილავს ხ. ლ. ბორხესის "იგავს სერვანტესსა და დონ კიხოტზე" და აკა
მორჩილაძის "წიგნს").

ავტორთა და ნაწარმოებთა სარეკომენდაციო ნუსხა
წინარე რომანტიზმის ეპოქა:
გოეთე, ვოლფგანგ (გერმანია), ”ფაუსტი” (I ნაწილი)
შილერი, ფრიდრიჰ (გერმანია), ”ყაჩაღები”

რომანტიზმის ეპოქა:
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ბაირონი, ჯორჯ გორდონ (დიდი ბრიტანეთი), ”ოდა ნაპოლეონისადმი”, ”მანფრედი”
ბლეიკი, უილიამ (დიდი ბრიტანეთი), ”ვეფხვი”, ”მარადიული სახარება”
კოლრიჯი, სამუელ ტეილორ (დიდი ბრიტანეთი), ”კუბლა ხანი”, ”ლექციები შექსპირზე”
(ფრაგმენტები)
მელვილი, ჰერმან (აშშ), ”მობი დიკი” (ფრაგმენტები)
მერიმე, პროსპერ (საფრანგეთი), ”მატეო ფალკონე”, ”კარმენი”
მიცკევიჩი, ადამ (პოლონეთი), ”ფარისი”, ”პან თადეუში”
ნოვალისი, ალფრედ (გერმანია), ”ქრისტიანული სამყარო ანუ ევროპა”, ”ჰაინრიხ ფონ ოფტერდინგენი”
(ფრაგმენტები)
პო, ედგარ ალან (აშშ), ”უილიამ უილსონი”, ”დაკარგული წერილი”
ჰიუგო, ვიქტორ (საფრანგეთი), ”93 წელი” (ფრაგმენტები)
ჰოლდერლინი, ფრიდრიხ (გერმანია), ”პური და ღვინო”, ”არქიპელაგი”
ჰოფმანი, ერნსტ თეოდორ ამადეუს (გერმანია), ”პატარა ცახესი, ცინობერად წოდებული”

რეალიზმის ეპოქა:
ბალზაკი, ონორე დე (საფრანგეთი), ”გობსეკი”, ”ეჟენი გრანდე”
დიკენსი, ჩარლზ (დიდი ბრიტანეთი), ”ნიკოლას ნიკლბი” (ფრაგმენტები)
დოდე, ალფონს (საფრანგეთი), ”ტარტარენ ტარასკონელი” (ფრაგმენტები)
ზოლა, ემილ (საფრანგეთი), ”სისხლი”
მარკ ტვენი (აშშ), ”ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი” (ფრაგმენტები)
მოპასანი, გი დე (საფრანგეთი), ”სიყვარული”
სტენდალი (საფრანგეთი), ”წითელი და შავი” (ფრაგმენტები)
ფლობერი, გუსტავ (საფრანგეთი), ”სალამბო” (ფრაგმენტები)
ცვაიგი, შტეფან (ავსტრია), ”ევროპელის მოგონებანი” (ფრაგმენტები)
ჯეიმსი, ჰენრი (აშშ-დიდი ბრიტანეთი), ”ქალის პორტრეტი” (შესავალი)

მოდერნიზმის ეპოქა:
ანდერსონი, შერვუდ (აშშ), ”უინსბურგ-ოჰაიო”
აპოლინერი, გიიომ (საფრანგეთი), ”ზონა”, ”კორტეჟი”
ბეკეტი, სამუელ (დიდი ბრიტანეთი - საფრანგეთი), ”გოდოს მოლოდინში”
ბენი, გოტფრიდ (გერმანია), ”ორმაგი ცხოვრება” (ფრაგმენტები)
ბოდლერი, შარლ (საფრანგეთი), ”ბოროტების ყვავილები” (1-3 ტექსტი)
ბრეხტი, ბერტოლდ (გერმანია), ”კავკასიური ცარცის წრე”
ელიოტი, თომას სტერნზ (აშშ-დიდი ბრიტანეთი), ”ფუტურო ადამიანები”, ”ტრადიცია და
ინდივიდუალური ტალანტი”
ვალერი, პოლ (საფრანგეთი), ”წერილები ხელოვნებაზე” (1 ესე)
კავაფისი, კონსტანტინოს (საბერძნეთი), ”კანონი” (”ბარბაროსების მოლოდინში”, ”სარპედონის
დასაფლავება”, ”ითაკა”)
კამიუ, ალბერ (საფრანგეთი), ”შავი ჭირი” (ფრაგმენტები), ”წერილები გერმანელი მეგობრისადმი” (I
წერილი)
კაფკა, ფრანც (ავსტრია), ”განაჩენი”, ”მეტამორფოზა”
ლუისი, კლაივ სტეიპლზ (დიდი ბრიტანეთი), ”ნარნიას ქრონიკები” (ფრაგმენტები), ”ნაციონალური
მონანიება”
მალარმე, ანდრე (საფრანგეთი), ”ფავნის შუადღე”, ”ლირიკის შესახებ”
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მანი, თომას (გერმანია), ”ჯადოსნური მთა” (II ტომი, VI თავი, ”თოვლი”), ”სიტყვა ტოლსტოის 100
წლისთავზე”
პრუსტი, მარსელ (საფრანგეთი), ”წიგნის კითხვა”
რემბო, არტურ (საფრანგეთი), ”მთვრალი ხომალდი”
ტოლკიენი, ჯონ რონალდ რუელ (დიდი ბრიტანეთი), ”ბეჭდების მბრძანებელი” (ფრაგმენტები),
”ჯადოსნური ზღაპრების შესახებ”
უაილდი, ოსკარ (დიდი ბრიტანეთი), ზღაპრები (1-2 ზღაპარი)
ფოლკნერი, უილიამ (აშშ), ”აგვისტოს ნათელი” (ფრაგმენტები), ”დათვი”
ცელანი, პაულ (ავსტრია), ”მერიდიანი”
ჯოისი, ჯეიმს (დიდი ბრიტანეთი), ”მკვდრები”
ჰემინგუეი, ერნესტ (აშშ), ”კილიმანჯაროს თოვლიანი მწვერვალი”, ”განუყრელი დღესასწაული”
(ფრაგმენტები)
პოსტმოდერნიზმის ეპოქა:
ბორხესი, ხორხე ლუის (არგენტინა), ”ალეფი”, ”საიდუმლო სასწაული”, ”უკვდავი”, ”იგავი სერვანტესსა
და დონ კიხოტზე”
ბროდსკი, იოსიფ (რუსეთი-აშშ), ”წერილი ჰორაციუსისადმი”
ეკო, უმბერტო (იტალია), ”მინაწერები ”ვარდის სახელის” აშიებზე” (ფრაგმენტები)
კორტასარი, ხულიო (არგენტინა), ”აქსოლოტლი”, ”ეშმაკის დორბლი”
მარკესი, გაბრიელ გარსია (კოლუმბია), ”პოლკოვნიკს არავის სწერს”, ”მარტოობის ასი წელი”
(ფრაგმენტები)
მილოში, ჩესლავ (პოლონეთი), ”მშობლიური ევროპა” (ფრაგმენტები)
პავიჩი, მილორად (სერბეთი), ”ხაზარული ლექსიკონი” (ფრაგმენტები)
სტოპარდი, ტომ (დიდი ბრიტანეთი), ”როზენკრანცი და გილდესტერნი მკვდრები არიან”

139

თავი LXXVI
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი: ხელოვნების ისტორია
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი

პიროვნების აღზრდა და ჰარმონიული განვითარება, რაც სასკოლო განათლების ძირითად მიზანს
წარმოადგენს, შეუძლებელია ხელოვნებასთან მისი ზიარების გარეშე. მსოფლიო კულტურული
მემკვიდრეობის გაცნობა, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის შესწავლა აფართოებს მოსწავლეთა
თვალსაწიერს, აფაქიზებს აღქმასა და გრძნობას, წარმოსახვის უნარს, ავითარებს შემოქმედებით
მიდგომას და კრიტიკულ აზროვნებას, რის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანის ნებისმიერი
საქმიანობა. არჩევითი კურსი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, რომლებმაც არჩევანი გააკეთეს
ხელოვნების ისტორიის შესწავლაზე.
ბ) ხელოვნების ისტორიის მიზნები





მოსწავლის ჩაბმა შემოქმედებით და საინტერპრეტაციო საქმიანობაში და ამ გზით მისთვის
შემოქმედებითი და წარმოსახვის უნარის განვითარება
ხელოვნების ნიმუშების აღქმისა და ანალიზის უნარის ჩამოყალიბება
ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან ზიარება

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე, რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი
სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო საფეხურზე X/XI/XII კლასებში.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
ხელოვნების ისტორიის სწავლება სასწავლო გეგმის მიხედვით ორი მიმართულებით იშლება:
1.
2.

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

სწავლება ორივე მიმართულების ფარგლებში მიმდინარეობს პარალელურად და ერთმანეთთან
მჭიდრო ურთიერთკავშირში.
1. კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები სწავლობენ ხელოვნების ნაწარმოების აღქმას, ანალიზს,
ინრეპრეტაციას და შეფასებას, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბებას, ეჩვევიან საკუთარი ჩანაფიქრის
ნათელ და მკაფიო განმარტებას, ეუფლებიან კოლექტიური მუშაობის და მსჯელობის მეთოდებს.
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2. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
ამ მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეცნობიან ქართული და მსოფლიო, ძველი და ახალი
ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებს და ხალხური შემოქმედების ზოგიერთ დარგს, აკავშირებენ მათ
ყოველდღიურ რეალობასთან და საკუთარ გამოცდილებასთან; ეცნობიან მათი შექმნისა და შეფასების
განსხვავებულ ისტორიულ, კულტურულ, სოციალურ და სხვა კონტექსტებს.

2. საგნობრივი კომპეტენციები
ხელოვნების ისტორია
(თეორიული კურსი)
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს
შეუძლია აღწეროს და გააანალიზოს
ხელოვნების ნიმუში.
არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.2. მოსწავლე
მონაწილეობს პროექტებში.

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.3. მოსწავლე ირჩევს და
იკვლევს რომელიმე ეპოქის ხელოვნებას.
ხ.თ.XI,XII.4. მოსწავლე ირჩევს და იკვლევს
ქართული ხელოვნების რომელიმე
პერიოდს/დარგს/შემოქმედს.
არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.5. მოსწავლე იკვლევს
თანამედროვე ხელოვნებას.
არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.6. მოსწავლე იკვლევს და
შეუძლია გააანალიზოს ხელოვნების როლი
საკუთარ და საზოგადოების ცხოვრებაში.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს და გააანალიზოს ხელოვნების ნიმუში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 აღწერს ნამუშევარს და აკავშირებს შინაარსს ისტორიულ, პოლიტიკურ, სოციალურ და
რელიგიურ კონტექსტთან;
 აანლიზებს, როგორ არის
გამოყენებული ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები
ნამუშევარში იდეის, შინაარსის, ხასიათის, განწყობილების გადმოსაცემად (კომპოზიციური
განაწილება, ფერი, კოლორიტი, ფაქტურა, შესრულების მანერა, მონასმი, ხაზი, ფორმა დეტალი,
პოზა, გამომეტყველება, აქსესუარები და ა.შ.);
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აფასებს ნამუშევარს (გამოთქვამს სუბიექტურ დამოკიდებულებას ნამუშევრის მიმართ) და
განუმარტავს თანაკლასელებს, რა კრიტერიუმებით იხელმძღვანელა (ემოცია, ნამუშევრის
ესთეტიკური და მატერიალური ღირებულება);
იკვლევს და აღწერს, რა გავლენას ახდენს ხელოვნების ნაწარმოებზე სხვადასხვა ფაქტორი (მაგ.
დრო, შენახვის პირობები, კლიმატი, ისტორიული მოვლენები) და მსჯელობს კონკრეტული
ნამუშევრის ღირებულებაზე (ავტორი, ეპოქა, მასალა, დაზიანებულია თუ არა);
თავისუფლად ფლობს ტერმინებს ხელოვნების ნიმუშის აღწერისა და ანალიზის დროს,
როგორც ზეპირად მსჯელობისას, ისე - წერილობით.

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.2. მოსწავლე მონაწილეობს პროექტებში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 თანაგუნდელებთან ერთად განსაზღვრავს პროექტის იდეას;
 გეგმავს პროექტის შესრულების ოპტიმალურ დროს და შემსრულებელთა რაოდენობას;
 ამოცანის
სპეციფიკიდან
გამომდინარე
განსაზღვრავს
სამუშაოს
თანმიმდევრობას/ფუნქციებს/მოვალეობებს;
 გეგმავს, რა მატერიალური რესურსები დასჭირდება შესასრულებელ სამუშაოს და როგორ
მოიძიებს ამ რესურსებს;
 გეგმავს და ახორციელებს იმ სამუშაოს, რომელიც თვითონ უნდა შეასრულოს;
 შეარჩევს სამუშაო ჯგუფს (თანაკლასელები, პედაგოგები, მშობლები და ა.შ.);
 მოიძიებს პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო მასალას, ამუშავებს დამოუკიდებლად და
თანაგუნდელებთან ერთად;
 გეგმავს და აწყობს გამოფენას, აქციას, ხელოვნების ფესტივალს, ვიქტორინას;
 გეგმავს და აწყობს ექსპედიციას, ექსკურსიას საქართველოს რომელიმე კუთხეში
არქიტექტურული ძეგლებისა და იმ კუთხის ხალხური შემოქმედების გასაცნობად;
 აწარმოებს ვიზუალურ დღიურს (ფოტომასალა, ჩანახატი, ჩანაწერი);
 მონაწილეობას იღებს პროექტის წარდგინებასა და შეფასებაში.

მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.3. მოსწავლე ირჩევს და იკვლევს რომელიმე ეპოქის ხელოვნებას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ასაბუთებს, რა ნიშნით მიანიჭა უპირატესობა შერჩეულ პერიოდს;
 სხვა საგნებში განვლილ და მოძიებულ მასალაზე დაყრდნობით საუბრობს, რა ხდებოდა
თანადროულად სახვით, მუსიკალურ, თეატრალურ ხელოვნებაში,
მეცნიერებასა და
ფილოსოფიაში შერჩეული ეპოქის რომელიმე კონკრეტულ პერიოდში;
 მსჯელობს, როგორ აისახება ეპოქა (იდეური და სტილისტური ეპოქალური ნიშნები)
ხელოვანის შემოქმედებაზე რამდენიმე კონკრეტული ნაწარმოების მაგალითზე;
 მსჯელობს, როგორ აისახება მხატვრის ინდივიდუალობა კონკრეტულ ნამუშევარში (ერთი და
იმავე ეპოქის ორი შემოქმედის ნამუშევრების შედარების მაგალითზე);
 აგროვებს ინფორმაციას მის მიერ არჩეული პერიოდის ცნობილ წარმომადგენლებზე, მათ
შემოქმედებაზე და აცნობს თანაკლასელებს;
 იკვლევს შერჩეული ეპოქის ხელოვნების (ძველი აღმოსავლეთი, ანტიკური ხანა,
შუასაუკუნეები, XV-XIX საუკუნეების დასავლეთ ევროპა) ისტორიულ, სოციალურ, რელიგიურ,
პოლიტიკურ კონტექსტს;
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იკვლევს, შერჩეული ეპოქის ნიმუშებში ჩანს თუ არა შემოქმედის პიროვნება და რატომ
(ადარებს ამ კუთხით ეგვიპტურ, ანტიკურ, შუა საუკუნეების, რენესანსის და სხვა ეპოქების
ხელოვნებას);
აანალიზებს, რა გავლენა იქონია შერჩეული ეპოქის ხელოვნებამ მომდევნო პერიოდის
ხელოვნებაზე რამდენიმე ნიმუშის მაგალითზე;
მსჯელობს იმ ეპოქისთვის დამახასიათებელ სტილისტურ ნიშნებზე,
(კომპოზიციური
განაწილება, კოლორიტი, ხაზი, ფორმა, შესრულების მანერა) თემატიკაზე, რამდენიმე ნიმუშის
მაგალითზე;
მსჯელობს, რატომ იყო განვითარებული ესა თუ ის დარგი ამა თუ იმ ეპოქაში (მაგ.
ქანდაკებაში-მრგვალი ქანდაკება, ბარელიეფი, ჰორელიეფი, ჩაკვეთილი რელიეფი).

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.4. მოსწავლე ირჩევს და იკვლევს ქართული ხელოვნების რომელიმე
პერიოდს/დარგს/შემოქმედს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ადარებს ერთმანეთს შერჩეული სფეროს (საეკლესიო არქიტექტურა, კედლის მხატვრობა,
დაზგური ფერწერა და ა.შ) რამდენიმე ნიმუშს და მსჯელობს თითოეულის დამახასიათებელ
ნიშნებზე;
 ადარებს შერჩეული პერიოდის/დარგის ნიმუშებს სხვა კულტურის იმ ნიმუშებთან, რომლებსაც
მსგავსი სტილისტური მახასიათებლები გააჩნია;
 მოიძიებს მასალას რომელიმე ცნობილი შემოქმედის ცხოვრების ან მის კონკრეტული
ნაწარმოების შესახებ და მსჯელობს, რა გავლენა იქონია ამ ხელოვანის შემოქმედებამ
საზოგადოების ცხოვრებაზე;
 ახასიათებს რომელიმე ხელოვანის შემოქმედებას სტილისტური ნიშნების მიხედვით;
 ადარებს შერჩეული პერიოდის ნიმუშებს სხვა პერიოდის ქართული ხელოვნების ნიმუშებს;
 მოიძიებს მასალას იმ ორგანიზაციების (მაგ. UNESCO, “ძეგლთა დაცვა”), პროექტების შესახებ,
რომლებიც ახორციელებენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა – რესტავრაციას
საქართველოში, ასახელებს იმ ძეგლებს, რომლებსაც, მისი აზრით, დაუმატებდა ნუსხას და
ასაბუთებს საკუთარ არჩევანს.

არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.5. მოსწავლე იკვლევს თანამედროვე ხელოვნებას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 ირჩევს დღეს მოღვაწე ხელოვანს, აგროვებს მასზე ინფორმაციას და აანალიზებს მის
შემოქმედებას;
 იკვლევს, რა ცვლილებები ხდებოდა ხელოვნებაში (ფერწერა, ქანდაკება, გრაფიკა,
არქიტექტურა, დიზაინი და ა.შ.) და რომელი მიმდინარეობები ცვლიდა ერთმანეთს მე-20
საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე;
 მსჯელობს, როგორ იმოქმედა ხელოვნებაზე ტექნიკურმა პროგრესმა;
 მსჯელობს დიზაინის სხვადასხვა პროფილის ყველაზე ცნობილი ბრენდების შესახებ;
 მსჯელობს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების უახლეს
კონცეფციებზე და ფორმებზე
(ტექნოლოგია, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა) კონკრეტული ნიმუშების
შედარების გზით.
არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.6. მოსწავლე იკვლევს და შეუძლია გააანალიზოს ხელოვნების როლი საკუთარ და
საზოგადოების ცხოვრებაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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მსჯელობს ხელოვნების როლზე თავის ცხოვრებაში;
განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს ხელოვნების შესწავლით მიღებული ცოდნა და
უნარები სხვადასხვა პროფესიაში;
მსჯელობს უმაღლესი განათლების და კარიერის შესაძლებლობებზე ხელოვნებაში;
იკვლევს, რა ნიშნით იყო შერჩეული ნამუშევრები კონკრეტული ექსპოზიციის მოსაწყობად
მუზეუმში ან გალერეაში და საუბრობს სავარაუდო გავლენაზე, რომელსაც იქონიებს გამოფენა
დამთვალიერებელსა და საზოგადოებაზე;
იკვლევს, რა სახით გვხვდება ხელოვნება ყოველდღიურ ცხოვრებაში (ტელევიზია, გაზეთი,
ჟურნალი, პლაკატი, აფიშა, დიზაინი) და აფასებს მის მნიშვნელობას;
მოიძიებს ინფორმაციას რომელიმე ცნობილ არქიტექტურულ ძეგლზე (მაგ.ფილარმონია,
პარლამენტის შენობა) ან მონუმენტური ხელოვნების ნიმუშზე (მაგ. გრიბოედოვის თეატრის
მოზაიკური პანო) და მის მაგალითზე მსჯელობს ხელოვნების როლზე საზოგადოების
ცხოვრებაში;
კონკრეტული ნიმუშების მაგალითზე, მსჯელობს, რა განსხვავებაა ფართო მოხმარების საგნებსა
და ხელოვნების ნიმუშებს შორის;
ადარებს პროფესიონალისა და მოყვარულის მიერ შექმნილ ხელოვნების ნიმუშებს, რომლებიც
ცხოვრებაში შეხვედრია და მსჯელობს მათ შესახებ.

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი
კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:
ხელოვნების ნიმუშის აღწერა, ანალიზი და იდეის ამოკითხვა ხელოვნების ელემენტებისა და
პრინციპების ცოდნაზე დაყრდნობით; სხვადასხვა ფაქტორის (დრო, კლიმატი, შენახვის პირობები,
ისტორიული მოვლენები) ზეგავლენის კვლევა ხელოვნების ნაწარმოებზე; ხელოვნების ნიმუშის
შეფასება შერჩეული კრიტერიუმებით (ემოცია, ესთეტიკური და მატერიალური ღირებულება);
შესაბამისი ტერმინების გამოყენება.
ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:
ცალკეული ეპოქის (მაგ. ძველი აღმოსავლეთი, ანტიკური ხანა, შუასაუკუნეები, XV-XIX
საუკუნეების დასავლეთ ევროპა, ქართული ხელოვნების ისტორიიდან მაგ., თამარის ხანა) არჩევა და
კვლევა (სტილისტური ნიშნები, თემატიკა, ხელოვნების რომელი დარგი იყო განვითარებული და
რატომ); არჩეული ეპოქის ისტორიული, სოციალური, რელიგიური და პოლიტიკური კონტექსტის
კვლევა; მე-20 საუკუნის დასავლეთ ევროპისა და აშშ-ს ხელოვნების განვითარების ისტორიის
შესწავლა ავანგარდული მიმდინარეობებისა და ცნობილი ხელოვნების ნიმუშების მაგალითზე
(ექსპრესიონიზმი, კუბიზმი, ფუტურიზმი, დადა, სიურეალიზმი, კონსტრუქტივიზმი, პოპ-არტი და
სხვ.); მე-20 საუკუნეში მოღვაწე ხელოვნების ყველაზე ცნობილი წარმომადგენლების შემოქმედების
შესწავლა (მაგ. პიკასო, მატისი, კანდინსკი, მალევიჩი, დალი, დიუშანი, როტკო, პოლოკი, ბოისი,
უორჰოლი და სხვ.). თანამედროვე ხელოვნების კონცეფციების, მიმდინარეობების და ფორმების
(ახალი ტექნოლოგიები, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა) გაცნობა (ფოტოგრაფია,
ვიდეო ხელოვნება და სხვ.); თანამედროვე ხელოვნების როლის კვლევა და ანალიზი საკუთარ და
საზოგადოების ცხოვრებაში.
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LXXVII თავი
ორმოდულიანი არჩევითი საგანი: ,,ხაზვა’’
(არჩ.ხაზვაX/XI/XII)
(თეორიულ-პრაქტიკული კურსი)
1. ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი

გრაფიკული ინფორმაციული საშუალებები ერთობ მრავალფეროვანია, ხოლო მათი გამოყენების
სფერო უაღრესად ფართო. თანამედროვე ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური სიახლეების
ფართოდ გამოყენების პირობებში გრაფიკულ ინფორმაციას განსაკუთრებული როლი ენიჭება.
აქედან გამომდინარე, აქტუალურია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში მოსწავლეების მიერ
გრაფიკული ენის ელემენტების დაუფლება, როგორც საზოგადოების ტექნიკური და შემოქმედებითი
მიღწევების გაცნობისა და გრაფიკული ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენების
წინაპირობა. ამ გარემოებით არის განპირობებული ხაზვის თეორიულ-პრაქტიკული არჩევითი
კურსის ჩართვა საშუალო სკოლის სწავლების პროგრამაში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ხაზვის,
ინტერდისციპლინური როლი, რაც საგანთა შორის ასოციაციური კავშირების თვალსაჩინო
წარმოჩენაში გამოისახება. საყოველთაოდაა ცნობილი ხაზვის ელემენტების და ხერხების გამოყენების
შემეცნებითი მნიშვნელობა მაგალითად, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო საგნების შესწავლაში.
გარკვეულწილად ხაზვის შესწავლა მოსწავლეთა შემდგომი პროფესიული ორიენტაციის
საფუძვლადაც უნდა იყოს მიჩნეული. მომავალი დიზაინერები, არქიტექტორები, ურბანისტები,
კონსტრუქტორები, მოდელიორები, დეველოპერები, გეო-ინფორმაციული და ავტომატიზირებული
პროექტირების სისტემების ოპერატორები, მულტიმედიური პროექტირების სპეციალისტები, ასევე
რიგი სხვა სამოქალაქო, სამრეწველო და სამხედრო ტექნიკურ/ტექნოლოგიური სპეციალობების
დაუფლების მსურველები ხაზვას ერთ-ერთ პრიორიტეტულ დისციპლინად უნდა მოიაზრებდნენ.
ამავდროულად, ხაზვის შესწავლა არ არის მხოლოდ ტექნოკრატული ხედვით განპირობებული
აუცილებლობა. ხაზვას, რომლის მეთოდოლოგიური საფუძველი გეომეტრიული გარდაქმნების
მათემატიკური აპარატია, უფრო ფართო და განმავითარებელი ფუნქცია გააჩნია. ეს დისციპლინა
ლოგიკურ სიცხადესთან, პრაგმატულ სიზუსტესა და ლაკონურობასთან ერთად და გარკვეული
ესთეტიკური კატეგორიებით ხასიათდება.
ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები: მათემატიკა (მიმართულება: გეომეტრია
და სივრცის აღქმა), სახვითი და გამოყენებით ხელოვნება, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები, ფიზიკა და სხვ., სინქრონულობისა და თემატიკური დატვირთვის თვალსაზრისით
ხელსაყრელ პირობებს ქმნიან ხაზვის შესწავლის სტიმულირებისა და ეფექტურობის მისაღწევად.
უპრიანია
ახალი
გამოწვევებისა
და
თანამედროვე
მეთოდოლოგიურ-ტექნოლოგიური
შესაძლებლობების
გათვალისწინება ამ საგნის განახლებულ კურსში, რაც დისციპლინის
დეფინიციაში, შინაარსში და, შესაბამისად, სწავლების მეთოდებშიც უნდა აისახოს.

145

ნახაზის ტრადიციულ განსაზღვრებას (რაიმე ობიექტის ერთმნიშვნელოვანი და აკურატული, ზუსტი
გრაფიკული გამოსახვა), ახალი ინტერპრეტაცია უნდა მიეცეს. შეიძლება ითქვას, რომ ნახაზი არის
გეომეტროგრაფიკული, ე.ი. ხელსაწყო/იარაღების გამოყენებით ზუსტი აგებებისა და ობიექტის
ფორმისა და მისი ანასახის დამაკავშირებელი გეომეტრიული კანონზომიერების საფუძველზე
შექმნილი გამოსახულებების ერთ-ერთი ძირითადი სახე, რითაც ხელსაწყო/იარაღების (მათ შორის
კომპიუტერული ტექნიკა) და გეომეტრიული კანონზომიერების საფუძვლების (გეომეტრიული
მოდელირების ალგორითმის) როლი უფრო ცხადად იქნება გამოკვეთილი.

ბ) საგნის სწავლების მიზანი და ამოცანები
მოსწავლეთა გრაფიკული განათლების ეს კომპონენტი უნდა უზრუნველყოფდეს ნახაზების შექმნისა
და წაკითხვის რაციონალური ხერხების დაუფლების ისეთ დონეს, რომელიც შეუქმნის მათ საკმაოდ
მყარ საფუძველს და განუმტკიცებს უნარ-ჩვევებს თანამედროვე გრაფიკული ინფორმაციული
საშუალებების ფართო სფეროში თავისუფლად ორიენტირებისთვის; ასევე, გააზრებულად ეზიარონ
გრაფიკულ კულტურას, დაეუფლონ სპეციფიკურ გრაფიკულ ენას (ხაზვას), როგორც გეომეტრიული
მოდელირების საშუალებას, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან ურთიერთობის, საკუთარი
გადაწყვეტების დაფიქსირების, რეალური თუ ვირტუალური გარემოს ობიექტების დოკუმენტირების
ინსტრუმენტს.
ამ მიზნის მიღწევა გულისხმობს შემდეგი სახის ამოცანების გადაჭრას:


მოსწავლეების

მიერ

გრაფიკული

გამოსახულების

სპეციფიკური

სახის

(ნახაზის)

მეთოდოლოგიური საფუძვლების - გეომეტრიული გარდაქმნების ელემენტარული ცნებების და
დებულებების დაუფლება;




გეომეტრიული აგებებისა და გეგმილური (პროექციული) ხაზვის ხერხების სისტემური შესწავლა.
ხელით ნახაზების შექმნის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება და განვითარება;
ნახაზების, როგორც
დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისი
დონით გაცნობიერება;
გრაფიკული ინფორმაციის ანალიზის მეთოდების დაუფლება, ე.ი. ნახაზების კითხვისა და
დადგენილი წესით მათი ინტერპრეტაციისას, მათი შინაარსობრივი და ფორმალური ასპექტების
გააზრება;



ფორმისა და კომპოზიციის შექმნის უნარის ჩამოყალიბება, სივრცითი წარმოდგენის განვითარება,
ესთეტიკური გემოვნების დახვეწა;



საკონსტრუქტორო-ტექნოლოგიური

და

დიზაინერული

საქმიანობით

დაინტერესების

წინაპირობის შექმნა;


კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძვლებში შესაბამისი გათვითცნობიერება, სათანადო
ხელსაწყო-იარაღების, მასალებისა და მოწყობილობების

გამოყენება ავტომატიზირებული

მეთოდით ნახაზის შესაქმნელად;


ხაზვის საგანში მიღებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების სასწავლო პროცესში და ყოველდღიურ
პრაქტიკაში გამოყენება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
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წარმოდგენილი არჩევითი საგანი - ,, ხაზვა’’- ორმოდულიანია. თითოეული მოდული გათვლილია
ერთ სემესტრზე (საშუალოდ 28/33 აკადემიურ საათზე) და ისწავლება კვირაში 2 აკადემიური საათიანი
დატვირთვით. სწავლება გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო
საფეხურის X/XI/XII კლასებში.
I მოდული მოიცავს გეომეტრიული აგებების და გეგმილური ხაზვის ელემენტების შესწავლას. კურსი
ითვალისწინებს ნახაზების შესრულებას როგორც ხელით, ასევე 2D კომპიუტერული გრაფიკული
(უპირატესად ვექტორული) პროგრამების გამოყენებით. კომპიუტერული ხაზვის პროგრამული
უზრუნველყოფა ზუსტდება სკოლის ტექნიკური და ინტელექტუალური რესურსების შესაბამისად
(სარეკომენდაციო კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები: Paint, Adobe Photoshop, Illustrator,
CorelDRAW, AutoCAD LT).
II მოდული მოიცავს გეგმილურ ხაზვას, ბრტყელი და სივრცული ობიექტების თვალსაჩინო
გამოსახულებების აგებას, ნახაზის მაკეტის ფორმირებას. ხელით ხაზვასთან ერთად რეკომენდებულია
3D ვექტორული კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენება. კომპიუტერული ხაზვის პროგრამული
უზრუნველყოფა ზუსტდება სკოლის ტექნიკური და ინტელექტუალური რესურსების შესაბამისად
(სარეკომენდაციო კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები: AutoCAD, 3ds Max, Google SketchUp).
დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
ხაზვის სწავლების პროცესის განხილვისას ორივე მოდულში შეიძლება გამოიყოს სამი მიმართულება:
 შემეცნება
 შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
 კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
ასეთი დაყოფა რამდენადმე პირობითია, რადგან შედეგის მიღწევის პროცესში სწავლება
მიმდინარეობს სამივე მიმართულების ფარგლებში პარალელურად და ერთმანეთთან მჭიდრო
ურთიერთკავშირში.
შემეცნებითი მიმართულების მეთოდოლოგიური საფუძველი
კარგად ფორმალიზებული
გეომეტრიული გარდაქმნების მათემატიკური აპარატია, რომლის მიხედვით გრაფიკული
გამოსახულების მიღება გეომეტრიული ფიგურების (წერტილების) ცალსახა ასახვის შედეგია. ე.ი.
ყველა შემთხვევაში საქმე გვაქვს შემდეგ ტრიადასთან: წინასახე (არსებული ობიექტი), გარდაქმნის
ფუნქცია (აპარატი, ინსტრუმენტი/ალგორითმი) და ანასახი (მოდელი, გამოსახულება). ამ
კომპონენტებიდან ორი, როგორც წესი, მოცემულია, მესამე - განსასაზღვრი. განსახილველ სფეროში
თეორიულად თუ პრაქტიკულად შესაძლო სიტუაციები (გამოსახულებების სახეები, ამოცანის ტიპები
- პირდაპირი, შექცეულ) სავსებით დამოკიდებულია კომპონენტების მნიშვნელობების კომბინაციებზე.
შემეცნებით მიმართულებასთან ასოცირდება აგრეთვე ხაზვის დანიშულება ზუსტად აღწეროს
ბუნებრივი თუ ხელოვნური გარემოს ობიექტები, ასევე პროცესები, ზოგად შემთხვევაში გარემოს
ენერგეტიკული ზემოქმედების კვალი (მაგალითად: განათების, დაჩრდილვის ზონები).
ამ ზემოქმედებაზე ადეკვატური პასუხის გაცემა ინჟინრების, არქიტექტორების და დიზაინერების
შემოქმედებითი და საწარმოო საქმიანობის მთავარი სტიმულია, რაც ფორმათწარმოქმნის ამოცანებში,
ფუნქციური თუ მხატვრული ფორმის ძიებისას გეომეტრიული გარდაქმნების პრინციპების
გამოყენებას ეფუძნება და, ამ შემთხვევაში, შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
მიმართულების განვითარების
საფუძველია. ეს პრინციპები პროფესიული დონის ამაღლების,
სასწავლო, შემოქმედებითი და საწარმოო პროცესის ოპტიმიზაციის ინსტრუმენტად უნდა ჩაითვალოს.
ამ თვალსაზრისით
ქრესტომათიულია აფინური გარდაქმნები, რომლის შესაძლებლობები
ფორმათწარმომქმნასა და კომპოზიციურ აგებებში კარგად არის შესწავლილი.
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როდესაც ობიექტის გეომეტრიული პარამეტრები და სხვა მაჩვენებლები განსაზღვრულია, მისი
ვიზუალიზაციის ხარისხი გრაფიკული გამოსახვის საშუალებების გამოყენებაზეა დამოკიდებული.
თვალსაჩინო ხედების აგება, ვიზუალიზაციის სტილის არჩევა, სასურათო სიბრტყის (ფანჯრის)
ეფექტური
მართვა (ე.წ. დისპლეური პროცესები) აფინური და პროექციული გარდაქმნების
პრეროგატივაა. ამ შემთხვევაში უშუალოდ ობიექტების გეომეტრიული გარდაქმნის ალტერნატივად
კოორდინატთა
სისტემის
გარდაქმნა
წარმოგვიდგება,
რის არაფორმალურ
სწავლებასაც
ითვალისწინებს შემოთავაზებული საგნობრივი პროგრამა.
კომპიუტერული ხაზვის სწავლების მეთოდოლოგია უნდა ითვალისწინებდეს ავტომატიზირებული
პროექტირებისთვის
დამახასიათებელ
ეტაპების
თანმიმდევრობას:
პრიმიტივების
შექმნა,
რედაქტირება, ვიზუალიზაცია, პუბლიკაცია, რაც ასახულია მიმართულებაში კომუნიკაცია და
ინტერპრეტაცია.
ხაზვის კურსის სწავლების ჯამური შედეგი უნდა გამოიხატოს მოსწავლეებში რეალური თუ
ვირტუალური ობიექტების მიღებული წესებით და პირობითობების დაცვით
შედგენილი
ურთიერთცალსახა გრაფიკული მოდელის (გამოსახულების) შექმნის და წაკითხვის მყარი უნარჩვევების ჩამოყალიბებაში.

3. საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასები
ხაზვა
I მოდული
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
შემოქმედებისა და პრაქტიკული
შემეცნება

უნარ-ჩვევების განვითარება

კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.1. მოსწავლეს
შეუძლია სახაზავი იარაღებისა და
მასალების დანიშნულების
განსაზღვრა

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.4.
მოსწავლეს შეუძლია შეასრულოს

არჩ.I.ხაზვა X/XI/XII.1.2.
მოსწავლეს შეუძლია კოორდინატთა
სისტემების კლასიფიკაცია მათი
ძირითადი თვისებების მიხედვით

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.5.
მოსწავლეს შეუძლია
ორგანზომილებიანი ფიგურების
მოდიფიცირება ან/და რედაქტირება

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.10.
მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის
მომზადება წარსადგენად/
საპრეზენტაციოდ

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.3. მოსწავლეს
შეუძლია გეომეტრიული
გარდაქმნების : მოძრაობის და
მსგავსობის გარდაქმნის ჯგუფების

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.6.
მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი

არჩ.ხაზვაX/XI/XII.1.11.
მოსწავლეს შეუძლია
გააცნობიეროს ნახაზის
მნიშვნელობა ყოველდღიურ
პრაქტიკაში და წარმოებაში

გეომეტრიული აგებები სიბრტყეზე

ფიგურის აქსონომეტრიული ნახაზის
აგება
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არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.9.
მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის
წაკითხვა და ანალიზი

(სიბრტყეზე) ძირითადი ცნებების
არსის განმარტება

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.7.
მოსწავლეს შეუძლია
ორთოგონალური გეგმილების,
ჭრილების და კვეთების აგება.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.8.
ნახაზის შესრულებისას მოსწავლეს
შეუძლია ნახაზის გაფორმების
სტანდარტის დაცვა

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: შემეცნება
არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.1. მოსწავლეს შეუძლია სახაზავი იარაღებისა და მასალების დანიშნულების
განსაზღვრა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:







ამოიცნობს და ჩამოთვლის ტრადიციულ სახაზავ ხელსაწყო-იარაღებს და მასალებს (მაგ.,
ფანქარი, სახაზავები, მრუდთარგი, ფარგალი, მზომი საფარგლე, რეისფედერი, რაპიდოგრაფი,
სახაზავი ქაღალდი, ტუში ) და იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას;
მსჯელობს კომპიუტერული ხაზვის ტექნიკური და პროგრამული საშუალებების
დანიშნულებაზე, მათ ძირითად პარამეტრებსა და მუშაობის პრინციპებზე (მაგ., პერსონალური
კომპიუტერის სისტემური ბლოკი, მაუსი, მონიტორი, პრინტერი/პლოტერი, კარტრიჯი;
რასტრული და ვექტორული გრაფიკული პროგრამები);
ასაბუთებს კომპიუტერული გრაფიკის მოთხოვნებს ტექნიკური და პროგრამული
უზრუნველყოფის (კომპიუტერული რესურსების) მიმართ;
ადარებს ხელით ხაზვასა და ავტომატიზირებული გეომეტრიული მოდელირების
ტექნოლოგიებს და მსჯელობს მათ სპეციფიკაზე.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.2. მოსწავლეს შეუძლია კოორდინატთა სისტემების კლასიფიკაცია მათი
ძირითადი თვისებების მიხედვით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




აღწერს დეკარტეს მართკუთხა კოორდინატთა სისტემას, როგორც ფორმალურად (ნამდვილ
რიცხვთა წყვილი ან სამეული), ასევე შინაარსობრივად, როგორც ევკლიდური
(ორგანზომილებიანი, ან სამგამზომილებიანი) სივრცის ასახვის საშუალებას, გეომეტრიული
ფიგურის საკონტროლო წერტილების ორთოგონალური გეგმილებით აგების ინსტრუმენტს;
აღწერს პოლარულ კოორდინატთა სისტემას, როგორც რადიუსითა და კუთხ(ეებ)ით
წერტილების დაფიქსირების ანუ ორგანზომილებიანი ან სამგანზომილებიანი (სფერული)
სივრცის ასახვის საშუალებას, განიხილავს მას ფიგურის საკონტროლო წერტილებს შორის
მოცემული მანძილებით და ორიენტაციით გეომეტრიული გამოსახულების
აგების
ინსტრუმენტად;
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აქსონომეტრიულ (ირიბკუთხა) კოორდინატთა სისტემას განიხილავს, როგორც ობიექტის
თვალსაჩინოდ გამოსახვის საშუალებას, ადარებს მართკუთხა კორდინატთა სისტემას და
აღწერს მათ შორის (არაფორმალურ) განსხვავებას;
განასხვავებს აბსოლუტურ და ფარდობითი კოორდინატების ფორმატს და დანიშნულებას.
განმარტავს მათი გამოყენების შესაძლო სფეროებს და მიზანშეწონილობას.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.3. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების : მოძრაობის და
მსგავსობის გარდაქმნის ჯგუფების (სიბრტყეზე) ძირითადი ცნებების არსის
განმარტება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




განმარტავს გეომეტრიულ გარდაქმნებს (წინასახის/ობიექტის და ანასახის/გამოსახულების
ურთიერთცალსახა შესაბამისობის პრინციპს), როგორც გეომეტრიული ფიგურების
რედაქტირების ძირითად ინსტრუმენტს;
ახასიათებს წრფივი გეომეტრიული გარდაქმნების ჯგუფების (ევკლიდური, მსგავსობა,
ჰომოტეტია)
ძირითად
თვისებებს,
გეომეტრიული
გარდაქმნების
პროცედურებს
(გადადგილება, ბრუნვა, მასშტაბირება, სიმეტრიული ასახვა), და მათ კომპოზიციებს, როგორც
ნახაზის რედაქტირების ქმედით საშუალებას, ხელით ხაზვისას და კომპიუტერული ხაზვის
დროს.

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.4. მოსწავლეს შეუძლია შეასრულოს გეომეტრიული აგებები სიბრტყეზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:











მოცემული პარამეტრების გამოყენებით აგებს ბრტყელ ხაზოვან ფიგურებს - ორგანზომილებიან
გეომეტრიულ პრიმიტივებს (მაგ., მონაკვეთს, ტეხილს, წრიულ რკალს, წრეწირს, ელიპსურ
რკალს, ელიპსს, მრავალკუთხედს, სპლაინს ) ხელით ან კომპიუტერის მეშვეობით;
ხსნის შეუღლების ამოცანებს ხაზოვანი ფიგურების კომბინაციებით შედგენილ კონტურში;
აგებს ბრტყელ გეომეტრიულ ობიექტს მოთხოვნილი გეომეტრიული თვისებების დაცვით,
როგორიცაა ტოლობა, კონგრუენტულობა, მიკუთვნება (მაგ., კოლინიარობა),
თანკვეთა
(ინციდენცია), პარალელობა, პერპენდიკულარობა, კონცენტრულობა, სიმეტრიულობა, ზომა,
მასშტაბი, ორიენტაცია და სხვა პარამეტრული დამოკიდებულებები;
აგებს სასკოლო ნაკვეთის გეგმას ძირითადი ობიექტების მასშტაბის დაცვით;
აგებს საკლასო ოთახში ავეჯის განლაგების სქემას;
აგებს მცირე არქიტექტურულ ფორმის კონტურს;
აგებს მარტივი ტექნიკური ნაწარმის ნახაზს;
აგებს მცირე საცხოვრებელი სახლის ან ბინის გეგმას.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.5. მოსწავლეს შეუძლია ორგანზომილებიანი ფიგურების მოდიფიცირება ან/და
რედაქტირება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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არსებული ბრტყელი გრაფიკული გამოსახულების საფუძველზე ქმნის
ალტერნატიულ
(განსხვავებულ) ობიექტს გეომეტრიული გარდაქმნებისა და რედაქტირების
შესაბამისი
ინსტრუმენტების გამოყენებით;
არჩეული საბაზო ობიექტის საფუძველზე ქმნის მართკუთხა ან წრიულ (პოლარულ) ობიექტთა
ჯგუფს ანუ მასივს (ფორმალური კომპოზიცია);
ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურების საფუძველზე ქმნის ფორმალურ კომპოზიციას
ტრანსფორმაციის ძირითადი პროცედურების (გადაადგილება, ბრუნვა, მასშტაბირება,
სიმეტრია) გამოყენებით;
სტილიზებული ხაზოვანი ობიექტის
(მაგ. მცენარეული მოტივი) საფუძველზე ქმნის
ორნამენტს, ან სხვა დეკორატიულ გამოსახულებას (არაფორმალური კომპოზიცია).

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.6. მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი ფიგურის აქსონომეტრიული ნახაზის აგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




აგებს მარტივ გეომეტრიულ ფიგურებს (მაგ. სამკუთხედი, ოთხკუთხედი, ექვსკუთხედი)
აქსონომეტრიულ გეგმილებში (იზომეტრიაში ან ფრონტალურ დიმეტრიაში);
აგებს სკოლის ეზოს აქსონომეტრიულ გეგმას მეტი თვალსაჩინოების მისაღწევად (იზომეტრია);
კომპიუტერის საშუალებით გადაყავს ორთოგონალური გეგმილი (ნებისმიერი სტანდარტული
ხედი) იზომეტრიაში.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.7. მოსწავლეს შეუძლია ორთოგონალური გეგმილების, ჭრილების და კვეთების
აგება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





აგებს მარტივი დეტალის ორთოგონალურ: ჰორიზონტალურ, ვერტიკალურ, პროფილურ
გეგმილებს (არაფორმალურად, კომპლექსური გეგმილების ცნების გამოყენების გარეშე);
აგებს მარტივი სამშენებლო ობიექტის გეგმას და ფასადებს (წინხედს და გვერდხედს);
იყენებს სტანდარტულ ხედებს კომპიუტერული ხაზვის პროცესში;
აგებს მარტივი დეტალის ჭრილებსა და კვეთებს.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.8. ნახაზის შესრულებისას მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის გაფორმების
სტანდარტის დაცვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 პირობითი სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად ირჩევს ხაზის ტიპს, სისქეს და ფერს;
პირობით აღნიშვნებს (მასალის, ობიექტების და სხვ.), ფორმატს, ჩარჩოს, წარწერებს, ზომებს და
სხვ.
 ნახაზის სხვადასხვა
მასშტაბით შესრულებისას, იყენებს ანოტაციური ელემენტების
(წარწერები, ზომები, დაშტრიხვა) განსხვავებულ მასშტაბს.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
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არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.9. მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის წაკითხვა და ანალიზი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





ნახაზის წაკითხვისას იყენებს ნახაზის გაფორმების სტანდარტისა და პირობითი აღნიშვნების
სისტემას. მსჯელობს ნახაზის შესრულების ხარისხზე ამ კრიტერიუმისა და აგების სისწორის
გათვალისწინებით;
მსჯელობს ნახაზის გაფორმების სტანდარტზე;
მსჯელობს „საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის ერთიან სისტემაზე“ (სდეს), სახელმწიფო,
დარგობრივი ან საფირმო სტანდარტების და დამკვეთის მოთხოვნების შესრულების
საკითხებზე.

არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.10. მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის მომზადება წარსადგენად.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





აგებული ნახაზის ფაილს წერს პროგრამული პაკეტის (გამოყენებული გრაფიკული
რედაქტორის) ძირითადი ტიპის (ფორმატის) ფაილში და პროგრამისა და პრინტერ/პლოტერის
სპეციფიკის გათვალისწინებით ირჩევს ქაღალდის ზომას, მასშტაბს და ბეჭდვის სტილს;
წარადგენს დასრულებული ნახაზის ნიმუშს ქაღალდზე ან კომპიუტერის ეკრანზე და
მსჯელობს მის შესახებ;
წარადგენს დასრულებული ნახაზის ნიმუშს მთლიანად და დეტალებში ზუმირებისა და
პანორამირების მეთოდებით.

არჩ.ხაზვაX/XI/XII.1.11. მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს ნახაზის მნიშვნელობა ყოველდღიურ
პრაქტიკაში და წარმოებაში.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




აფასებს ტექნიკური ნახაზის მნიშვნელობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში (მაგ., დიზაინის
სხვადასხვა მიმართულებებში, როგორიცაა მცირე არქიტექტურული ფორმები, ავეჯი,
ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის თარგი და სხვ.)
მსჯელობს ნახაზის
სპეციფიკაზე დარგობრივი (სამანქანათმშენებლო, სამშენებლო,
კარტოგრაფიკული), თემატიური და დეტალიზაციის ხარისხის მიხედვით;

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

სახაზავი იარაღები და მასალები;
ხაზოვანი ობიექტები, გეომეტრიული აგებები, შეუღლებები;
მრავალცენტრიანი და ლეკალური მრუდები;
ბრტყელი ფიგურები, მათი თვისებები;
გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე
(ძირითადი ცნებები). მოძრაობის (ევკლიდური)
გარდაქმნის ჯგუფი: გადატანა, ბრუნვა, სიმეტრიული ასახვა;
გეომეტრიული აგებები სიბრტყეზე;
კოორდინატთა სისტემები;
ორგანზომილებიანი ფიგურების რედაქტირება;
ორთოგონალური გეგმილები, ჭრილი, კვეთა;
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10.
11.
12.
13.
14.

ბრტყელი ფიგურის აქსონომეტრიული ნახაზი;
ნახაზის გაფორმების სტანდარტის ცნება. ფორმატი, ხაზის ტიპები, ზომები, მასშტაბი;
ნახაზის ფაილის ჩაწერა, დაბეჭდვა;
ნახაზი ყოველდღიურ ცხოვრებაში და წარმოებაში;
კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები: Paint, Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW,
AutoCAD LT.
X/XI/XII კლასები
ხაზვა
II მოდული
სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
შემეცნებითი კომპონენტი

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.1.
მოსწავლეს შეუძლია
გეომეტრიული გარდაქმნების:
მოძრაობის, მსგავსობის და
აფინური გარდაქმნის ჯგუფების
ძირითადი თვისებების
განმარტება

შემოქმედებისა და პრაქტიკული უნარ-

კომუნიკაცია და

ჩვევების განვითარება

ინტერპრეტაცია

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.4.
მოსწავლეს შეუძლია შეასრულოს
სამგანზომილებიანი აგებები

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.5.
მოსწავლეს შეუძლია
სამგანზომილებიანი ფიგურების

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.2.
მოსწავლე განიხილავს ბულის
(ლოგიკურ) ოპერაციებს
გეომეტრიული მოდელირების
იარაღად

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.3. მოსწავლე
განმარტავს კოორდინატთა
სისტემის მართვის არსს და
დანიშნულებას

რედაქტირება ობიექტების და
სუბობიექტების დონეზე

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.6.
მოსწავლეს შეუძლია ააგოს
სტანდარტული ორთოგონალური
ხედები (გეგმილები), იზომეტრია,
ჭრილი, კვეთა
არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.7.
მოსწავლეს შეუძლია ელემენტარული
პოზიციური და მეტრული ამოცანების
ამოხსნა არსებულ მოდელზე
არჩ.II.ხაზვა.X/XI/XII.2.8.
მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს
არასტანდარტული ხედები და
ცენტრალური პროექცია
გამოსახულების აგებისას

153

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.9.
მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს ანოტაციური
ობიექტების (ტექსტი, ზომები,
დაშტრიხვა, პირობითი ნიშნები)
სტილი

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.10.
მოსწავლეს შეუძლია
განსაზღვროს სივრცითი
ობიექტების ვიზუალიზაციის
სტილი
არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.11.
მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის
ფაილის სხვადასხვა ტიპის
ფორმატებში ჩაწერა, ექსპორტი,
იმპორტი. ნახაზის მაკეტის
(სხვადასხვა ხედის ერთობლიობა
ერთ ფურცელზე) შექმნა, ბეჭდვა.
არჩ.ხაზვაX/XI.2.12. მოსწავლეს
შეუძლია ისაუბროს ნახაზის
სახეებზე და მათი გამოყენების
სფეროებზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
მიმართულება: შემეცნება

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.1. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული გარდაქმნების: მოძრაობის, მსგავსობის
და აფინური გარდაქმნის ჯგუფების ძირითადი თვისებების განმარტება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


ახასიათებს წრფივი გეომეტრიული გარდაქმნების ჯგუფების (ევკლიდური, მსგავსობა, აფინური)
ძირითად თვისებებს, აღწერს შესაბამის გეომეტრიული გარდაქმნების პროცედურებს სივრცეში
(გადადგილება, ბრუნვა, მასშტაბირება, სიმეტრიული ასახვა) და მათ კომპოზიციებს, როგორც
გრაფიკული ობიექტების მოდიფიცირების ან/და რედაქტირების ქმედით საშუალებას, ხელით
ხაზვისას და ავტომატიზირებული გეომეტრიული მოდელირების დროს;

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.2. მოსწავლე განიხილავს ბულის (ლოგიკურ) ოპერაციებს გეომეტრიული
მოდელირების იარაღად.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


გეომეტრიული მოდელირების დროს ტანების/სხეულების ურთიერთკვეთას, გამოკლებასა და
გაერთიანებას განიხილავს როგორც სიმრავლეთა თეორიის შესაბამისი ლოგიკური ფუნქციების
გამოყენების თვალსაჩინო ილიუსტრაციას. უჩვენებს
კავშირს ვენის დიაგრამასა და
ტანების/სხეულების რედაქტირების ამ ინსტრუმენტს შორის, რაც ასოცირდება წერტილების
სიმრავლეებთან.

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.3. მოსწავლე განმარტავს კოორდინატთა სისტემის მართვის არსს და
დანიშნულებას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




უკავშირებს
კოორდინატთა სისტემის გარდაქმნას სივრცის გეომეტრიული გარდაქმნის
თვისებებს, განმარტავს ამ პროცედურას მართკუთხა და აქსონომეტრიული კორდინატთა
სისტემების მაგალითზე;
ჩამოთვლის და განიხილავს კოორდინატთა სისტემების სახეებს და განმარტავს მათ
დანიშნულებას (გლობალური, ლოკალური, გამომყენებლის და სხვ.)

მიმართულება: შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.4. მოსწავლეს შეუძლია შეასრულოს სამგანზომილებიანი აგებები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


აგებს სივრცეში კარკასულ ობიექტს;
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აგებს სტანდარტულ და არასტანდარტულ (ბრუნვის, შეერთების, დაძვრის, კუნსის და სხვ.)
ზედაპირებს;
აგებს სტანდარტულ და არასტანდარტულ (ბრუნვის, ამოწნეხვის, ლოფტინგის და სხვ.)
სხეულებს.

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.5. მოსწავლეს შეუძლია სამგანზომილებიანი ფიგურების რედაქტირება
ობიექტების და სუბობიექტების დონეზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




კომპიუტერის მეშვეობით სამგანზომილებიანი გამოსახულების აგების დროს იყენებს ზოგად და
სპეციალურ (3D) რედაქტირების საშუალებებს, რომლებიც გეომეტრიულ პრიმიტივებს
განიხილავენ პირობითად „ერთიან და განუყოფელ“ ობიექტებად;
კომპიუტერის მეშვეობით სამგანზომილებიანი გამოსახულების აგების
დროს ბულის
ოპერაციებთან
ერთად
იყენებს
სამგანზომილებიანი
გეომეტრიული
პრიმიტივების
სტრუქტურული ერთეულების (წახნაგი, წიბო და სხვ.) რედაქტირების საშუალებებს.

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.6. მოსწავლეს შეუძლია ააგოს სტანდარტული ორთოგონალური ხედები
(გეგმილები), იზომეტრია, ჭრილი, კვეთა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




აგებს დეტალის ორთოგონალურ: ჰორიზონტალურ, ვერტიკალურ, პროფილურ გეგმილებს;
აგებს არქიტექტურულ-სამშენებლო ობიექტის გეგმას და ფასადებს (წინხედს და გვერდხედს);
აგებს არქიტექტურულ-სამშენებლო სამგანზომილებიანი ობიექტის ჭრილებსა და კვეთებს.

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.7. მოსწავლეს შეუძლია ელემენტარული პოზიციური და მეტრული ამოცანების
ამოხსნა არსებულ მოდელზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



განსაზღვრავს მანძილს ორ მოცემულ წერტილს შორის სივრცეში, წერტილიდან სიბრტყემდე;
კუთხეს წრფესა და სიბრტყეს, ორ სიბრტყეს შორის (მეტრული ამოცანა);
განსაზღვრავს მოცემული წერტილის პროექციას სიბრტყეზე, მოცემულ წერტილზე გამავალი
წრფის პროექციას სიბრტყეზე (პოზიციური ამოცანა).

არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.8. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს არასტანდარტული ხედები და
ცენტრალური პროექცია გამოსახულების აგებისას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:



ავტომატიზირებული გეომეტრიული მოდელირების პროცესში იყენებს არასტანდარტულ
ხედებს (ირჩევს ნებისმიერ ხედვის წერტილს, აყენებს კამერას, განსაზღვრავს მის პარამეტრებს);
იყენებს როგორც პარალელური, ასევე ცენტრალური დაგეგმილების მეთოდს (პერსპექტივას);
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აგებს ერთი და იმავე ობიექტის სამგანზომილებიან გამოსახულებას სხავადასხვა მეთოდით:
ორთოგონალური, აქსონომეტრიული და პერსპექტიული.

მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.9. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს ანოტაციური ობიექტების (ტექსტი,
ზომები, დაშტრიხვა, პირობითი ნიშნები) სტილი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





ადგენს ნახაზში გამოსაყენებელი შრიფტის სტილს, ახდენს მის პარამეტრების ფორმატირებას
(სახე, ზომა და სხვ.);
ადგენს ნახაზში გამოსაყენებელი ზომების სტილს, განსაზღვრავს გამოტანის და ზომის ხაზების,
ისრების და ტექსტის პარამეტრებს;
სწორად ირჩევს დაშტრიხვის (წახაზვის) სახეობას, მასალის პირობითი აღნიშვნის შესაბამისად;
ნახაზის სხვადასხვა მასშტაბით შესრულებისას, ყურადღებას აქცევს ანოტაციური ობიექტების
(წარწერები, ზომები, დაშტრიხვა) თვალსაჩინოების
შენარჩუნებისთვის
განსხვავებული
მასშტაბის გამოყენების აუცილებლობას. განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ამ მოთხოვნას
ავტომატიზირებული გეომეტრიული მოდელირების დროს ნახაზის ზუმირების და შკალირების
(მასშტაბის შეცვლის) დროს.

არჩ.II.ხაზვა.X/XI/XII.2.10. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს სივრცითი ობიექტების
ვიზუალიზაციის სტილი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






აგებს სივრცულ ობიექტს 3-განზომილებიანი კარკასით;
გამოსახავს სივრცულ ობიექტს უხილავი ხაზების გარეშე;
გამოსახავს სივრცულ ობიექტს „კონცეპტუალურ სტილში“;
გამოსახავს სივრცულ ობიექტს „რეალისტურ სტილში“;
აგებს ერთი და იმავე ობიექტს სხვადასხვა ვიზუალურ სტილში.

არჩ.II.ხაზვა.X/XI/XII.2.11. მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის ფაილის სხვადასხვა ტიპის ფორმატებში
ჩაწერა, ექსპორტი, იმპორტი. ნახაზის მაკეტის (სხვადასხვა ხედის
ერთობლიობა ერთ ფურცელზე) შექმნა, ბეჭდვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 გრაფიკული გამოსახულების აგების შემდეგ
ნახაზს ინახავს პროგრამული პროდუქტის
ძირითადი ტიპის ფაილის გარდა საექსპორტოდ დასაშვები ფაილების ტიპად შესაბამისი
გაფართოების არჩევის შედეგად;
 შემოაქვს ნახაზში სხვა პროგრამულ პროდუქტში შექმნილი ობიექტი იმპორტისთვის დასაშვები
ფაილიების ტიპებიდან, იყენებს მეხსიერების ბუფერს, ან OLE ტექნოლოგიას;
 ქმნის ნახაზის მაკეტს ძირითადი, დამხმარე და ადგილობრივი ხედების ფურცელზე
განსათავსებლად;
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ქმნის 3D სტანდარტული ინჟინრული ხედების მაკეტს, შეთანხმებული ხედებისა და
აქსონომეტრიული გამოსახულების საჩვენებლად;
ბეჭდავს დასრულებულ ნახაზს „მოდელიდან“, ან შექმნილი ნახაზის მაკეტიდან (ქაღალდის
სივრციდან) პრინტერის/პლოტერის პარამეტრების, ფურცლის ფორმატის, ბეჭდვის სტილისა და
საჭირო მასშტაბის გათვალისწინებით.

არჩ.ხაზვაX/XI.2.12. მოსწავლეს შეუძლია ისაუბროს ნახაზის სახეებზე და მათი გამოყენების
სფეროებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


განმარტავს ნახაზებში კლასიფიკაციის პრინციპს დარგობრივი, პროეცირების მეთოდებისა და
დეტალიზაციის ხარისხის მიხედვით;
საუბრობს ნახაზების, როგორც საპროექტო
დოკუმენტაციის შინაარსის (დეტალები, საამწყობო, ზოგადი სახის, გაბარიტული, სამონტაჟო,
ცხრილი-სპეციფიკაცია), დამზადების და გაფორმების წესის (ესკიზები, ორიგინალი, დედანი,
დუბლიკატი, ასლი), მიზნობრივი დანიშნულების (ძირითადი, დამხმარე, ტექნოლოგიური,
საექსპლოატაციო), დაგეგმარების სტადიების (ესკიზური, ტექნიკური, მუშა ნახაზები) შესახებ.

პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი
1. ზედაპირების აგება;
2. სხეულების აგება;
3. გეომეტრიული გარდაქმნები სივრცეში (ძირითადი ცნებები). მოძრაობა, მსგავსობა, ჰომოტეტია,
აფინური, პროექციული გარდაქმნის ჯგუფები;
4. სამგანზომილებიანი სხეულების რედაქტირება ობიექტის (გრაფიკული პრიმიტივის) დონეზე;
5. ბულის (ლოგიკური) ოპერაციები;
6. სამგანზომილებიანი სხეულების რედაქტირება გრაფიკული პრიმიტივის სუბობიექტის
დონეზე.
7. სივრცითი ფიგურის ზედაპირის განფენის აგება;
8. სტანდარტული ორთოგონალური ხედები (გეგმილები), იზომეტრია, ჭრილი, კვეთა.
დამატებითი და ადგილობრივი ხედები და ჭრილები;
9. არასტანდარტული ხედები. პარალელური პროექცია, ცენტრალური პროექცია;
10. კოორდინატთა სისტემის მართვა;
11. პოზიციური და მეტრული ამოცანები;
12. ანოტაციური ობიექტების (ტექსტი, ზომები, დაშტრიხვა, პირობითი ნიშნები) სტილი;
13. სივრცითი ობიექტების ვიზუალიზაციის სტილი;
14. ნახაზის ფაილის სხვადასხვა ტიპის ფორმატებში ჩაწერა, ექსპორტი, იმპორტი;
15. ნახაზის მაკეტის შექმნა, მათ შორის 3D სტანდარტული ინჟინრული ხედების მაკეტის შექმნა,
ბეჭდვა;
16. ნახაზის სახეები და მათი გამოყენების სფეროები;
17. კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები: AutoCAD, 3ds Max, Google SketchUp.

ძირითად ცნება-ტერმინთა განმარტება
ზოგიერთ ტერმინს ახლავს ინგლისურენოვანი შესატყვისი, რომელიც გააადვილებს თანამედროვე
საინფორმაციო ტექნოლოგიებში ინტეგრაციას.
157

ანოტაციური ობიექტები (Annotative) - ნახაზის გრაფიკული და/ან „არაგეომეტრიული“ კომპონენტები
(ტექსტი, ზომები, დაშტრიხვა, პირობითი აღნიშვნები), რომელთა მასშტაბი სავალდებულო არ არის
იყოს (ან სასურველია არ იყოს) გეომეტრიული გამოსახულებების მასშტაბის ცვლილების
სინქრონული, ნახაზის თვალსაჩინოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე.
გეომეტრიული გარდაქმნები (Geometric Transformations) - გეომეტრიული ფიგურის ან სივრცის თავის
თავზე ცალსახა ასახვა. წარმოადგენს საინჟინრო-კომპიუტერული გრაფიკის მეთოდოლოგიურ
საფუძველს. ამ სფეროში ძირითადად გამოიყენება გეომეტრიული გარდაქმნების ჯგუფები:
მოძრაობის, მსგავსების, აფინური, პროექციული (გეგმილური).
გეომეტროგრაფიკული გამოსახულება (Geometricgrafical) - ხელსაწყო/იარაღების გამოყენებით ზუსტი
აგებებისა და ობიექტის ფორმისა და მისი ანასახის დამაკავშირებელი გეომეტრიული
კანონზომიერების საფუძველზე შექმნილი გრაფიკული გამოსახულებება.
ნახაზი (Drawing) - ტექნიკური დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს გეომეტროგრაფიკულ გამოსახულებას,
ანოტაციურ კომპონენტებს, პირობით აღნიშვნებს, განსაზღვრავს ნაკეთობის /ობიექტის გეომეტრიულ
და სხვა ტექნიკურ თვისებებს და გამოიყენება მისი დამზადების, კონტროლის, მიღების,
ექსპლუატაციის, რემონტის, თუ სხვა მიზნებისათვის. ნახაზი სრულდება დაგეგმილების წესებისა და
დადგენილი მოთხოვნებისა და პირობითობის მკაცრი დაცვით. ამასთან საგნისა და მისი შემადგენელი
ელემენტების გამოსახვის წესები ერთი და იგივეა მრეწველობისა და მშენებლობის ყველა დარგში.
გეგმილი (Projection) - დაგეგმილების რაიმე წესით, დაგეგმილების ცენტრისა და დამაგეგმილებელი
სხივების მიმართულებით განსაზღვრული, გეგმილსიბრტყეზე (მაგ. ფრონტალურ, ჰორიზონტალურ,
პროფილურ) მიღებული ობიექტის ანასახი.
გრაფიკული პრიმიტივები - (Graphics primitives) - ერთიანი, პირობითად განუყოფელი გეომეტრიული
ფიგურები, რომელთაც გამოყენებითი პროგრამა იყენებს, როგორც საბაზოს, უფრო რთული
ვექტორული გამოსახულების ასგებად.
სუბობიექტი (Subobject) - გრაფიკული პრიმიტივის ძირითადი სტრუქტურული ელემენტი: სეგმენტი,
წახნაგი, წიბო, წვერო.
დაგეგმილება (Projecting) - რაიმე ზედაპირზე
დამაგეგმილებელი სხივების მეშვეობით ობიექტის
ანასახის
(გეგმილის) მიღება. დაგეგმილების სახეებია: პარალელური (ორთოგონალური,
აქსონომეტრიული) და ცენტრალური (პერსპექტიული).
ვენის დიაგრამა (Venn Diagram) ზოგადად,
სიმრავლეთა
შორის
მიმართებების
სქემატურიგამოსახულება. გრაფიკაში, კერძოდ ხაზვაში, გამოიყენება ტანების გაერთიანების,
გამოკლების, ურთიერთგადაკვეთის პროცედურების (ბულის ოპერაციების) აღსანიშნავად.
ვიზუალიზაციის სტილი (Visual Style) - აგებული სივრცული ობიექტის თვალსაჩინოების სხვადასხვა
ხარისხით გამოსახვა. მაგ., სივრცული კარკასი, უხილავი ხაზების გარეშე, კონცეპტუალური,
რეალისტური და სხვ.
ხედი (View) - ობიექტის მაყურებლისკენ მიქცეული ხილული ზედაპირის გამოსახულება.
სტანდარტად მიღებულია 6 ძირითადი ხედი (კუბის წახნაგების შესაბამისად, ხედების განსაზღვრის
ევროპული და ამერიკული სისტემა ერთმანეთისგან რამდენადმე განსხვავდება, პარალელური
ხედების სახელწოდებები შებრუნებულია). მიღებულია შემდეგი ინტერპრეტაციაც: ხედი წინიდან (ე.წ.
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მთავარი ხედი) ფრონტალური ანუ შვეული გეგმილია, ხედი ზემოდან - ჰორიზონტალური,
ხედი გვერდიდან (მარცხნიდან) - პროფილური გეგმილი. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება
დამატებითი ხედი, არაპარალელური ძირითადი ხედების მიმართ, ასევე ადგილობრივი ხედი ობიექტის ხილული ნაწილის ფრაგმენტის გამოსახულება.
ნახაზის
მაკეტი
(Layout)
ობიექტის
გეომეტრიული
მოდელის
სხვადასხვა
ხედების/ჭრილებისგანთავსება ერთ ფურცელზე. ობიექტის მოდელი განთავსებულია „მოდელის
სივრცეში“, ხედები/ჭრილები - „ფურცლის სივრცეში“.
ფორმათწარმოქმნა (Morphogenesis, Shaping) - დასაპროექტებელი ობიექტის ფორმის შექმნისა და/ან
არსებული ფორმის გარდაქმნის პროცესი, როგორც წესი, გეომეტრიული გარდაქმნებისა და მათი
კომპოზიციების (კომბინაციების) გამოყენებით.
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თავი LXXVIII
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი ”სახელმწიფო და სამართალი”
საგნობრივი პროგრამა
X/XI/XII კლ.
ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი
არჩევითი საგანი - ”სახელმწიფო და სამართალი” - სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამის
ნაწილია. იგი უწყვეტობის პრინციპითაა დაკავშირებული საბაზო და საშუალო საფეხურზე
სამოქალაქო განათლების კურსის ფარგლებში მოწოდებულ მასალასთან.
ნებისმიერ ქვეყანაში დემოკრატიის არსებობა მოქალაქეთა უნარებზე, ცოდნასა და განწყობებზეა
დამოკიდებული. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ხელისუფლების წყარო ხალხია. თუმცა,
ადამიანები ვერ შეძლებენ საკუთარი ხელისუფლების საქმიანობაში მონაწილეობას ან მის
გაკონტროლებას სამოქალაქო კომპეტენციის გარეშე.
საგნის სწავლებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლისათვის სამოქალაქო კომპეტენციების
შემუშავებისა და საზოგადოებაში სამოქალაქო კულტურის დამკვიდრებისათვის, ასევე, ამ
თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გააზრებისა და დაჯგუფებისთვის.

ბ) საგნის სწავლების მიზანი
არჩევითი საგნის - ”სახელმწიფო და სამართალი” - სწავლების მიზნებია:


მოსწავლისათვის უფრო გასაგები გახადოს სახელმწიფოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფენომენი;



წარმოდგენა შეუქმნას მას სახელმწიფო და სამართლებრივი სისტემის ფუნქციონირების
შესახებ;




გააცნოს ქვეყანაში არსებული მმართველობითი სტრუქტურები და სოციალური ინსტიტუტები;
წარმოდგენა შეუქმნას სამართლებრივი სისტემის საფუძვლების შესახებ;




გააცნოს საერთაშორისო სამართლის სისტემა;
დეხმაროს იურიდიული და პოლიტიკური მეცნიერებებისთვის მნიშვნელოვანი საბაზო
ცნებებისა და ტერმინების ათვისებაში;



ცოდნა

შესძინოს

თანამედროვე

ქართული

სახელმწიფოს

განვითარების

ისტორიული,

სამართლებრივი, პოლიტიკური და საზოგადოებრივ საფუძვლების შესახებ;


გამოუმუშავოს სახელმწიფო მოწყობის, სამართლისა და მოქალაქეობის შესახებ ორიგინალური
მსჯელობის უნარი;



გამოუმუშავოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომლებიც მას სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიურ
მონაწილეობაში დაეხმარება.
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ყოველივე ეს კი მოსწავლის პატრიოტ, განათლებულ და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ
ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს.

გ) კურსის სწავლების ორგანიზება
სასწავლო კურსი კვირაში ორსაათიანი დატვირთვით (წლიური 60 საათი) ისწავლება ერთი
აკადემიური წლის განმავლობაში (ორი სემესტრი). კურსის არჩევა შეუძლია მოსწავლეს, რომელსაც
დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურის საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი პროგრამები.
საგანი XI/XII1 კლასის მოსწავლეებისთვისაა განკუთვნილი.
მოსწავლის მიღწევების შეფასება ხდება საზოგადოებრივი მეცნიერებების სავალდებულო საგნების
შეფასების სისტემის მსგავსად2.
სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ., არჩ. სახ. სამ. XI/XII.1. პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ.=არჩევითი),
მეორე და მესამე ნიშანები მიუთითებს საგნის სახელწოდებას (სახ. სამ.=სახელმწიფო და სამართალი),
მესამე ნიშანი - XI/XII მიუთუთებს რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (XI/XII კლასები),
ბოლო ნიშანი 1 კი შედეგის რიგს (1-პირველი შედეგი).

დ) მიმართულებების აღწერა
სახელმწიფო და მმართველობა - ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს სახელმწიფოს არსი და
ფუნქციონირების პრინციპები გააცნოს; დაანახოს მას ლიბერალურ-დემოკრატიული გარემოს
მნიშვნელობა; გააცნოს მას სახელმწიფოს მმართველობითი სტრუქტურები და წარმოდგენა შეუქმნას
ხელისუფლების დანაწილების პრინციპების შესახებ.
სახელმწიფო და მოქალაქე - ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეებს წარმოდგენა შეუქმნას
სამართალმცოდნეობის საფუძვლების შესახებ; დაეხმაროს მას ამ მხრივ მნიშვნელოვანი
ცნებებისა და ტერმინების დაუფლებაში; გააცნოს სამართლის დარგები და საერთაშორისო სამართლის
სისტემა; დაეხმაროს საქართველოს კონსტიტუციის უკეთ აღქმაში.
ადამიანის უფლებები და მოვალეობები დემოკრატიულ სახელმწიფოში - ამ მიმართულების მიზანია
მოსწავლეს საკუთარი თავის მოქალაქედ აღქმაში დაეხმაროს. მკაფიო წარმოდგენა შეუქმნას მას მისი
უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ. დაანახოს მას სახელმწიფოს ცხოვრებაში მონაწილეობის
შესაძლებლობა და აუცილებლობა. გააცნოს თვითმმართველობის ორგანოები და არჩევნების
სტრუქტურა.
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რამდენადაც XII კლასში არჩევითი საგნების სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ I სემესტრში, მოსწავლეებს შეუძლიათ XI
კლასის II სემესტრში აირჩიონ არჩევითი საგანი „სახელმწიფო და სამართალი“ და დაასრულონ XII კლასის I სემესტრში.
კურსის ბოლო 4-5 კვირა მოსწავლეთა პრაქტიკულ მუშაობას დაეთმობა სხვადასხვა სახის პროექტებზე, რომლებსაც ისინი
პედაგოგთან და თანაკლასელებთან ერთად აირჩევენ. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული
აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის შესაბამისად. პროექტი განხორციელებულად
ჩაითვლება, თუკი მისი შედეგები თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად და კორექტული ფორმით იქნება წარმოდგენილი (მაგ:
წერილობითი დოკუმენტი, მაკეტი, ინსცენირება, დებატები, აქცია, თანამიმდევრული ღონისძიებები და ა.შ.).
2
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საგნობრივი კომპეტენციები
XI/XII კლასები
სახელმწიფო და სამართალი
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
სახელმწიფო და მმართველობა
არჩ.სახ.სამ.XI\XII.1.
მსჯელობს
სახელმწიფოს
არსსა
და
ტოპოლოგიაზე.
არჩ.სახ.სამ.XI\XII.2.
ხელისუფ-ლების
პრინციპებზე.
მართველობის
სტრუქტურებს.

მსჯელობს
დანაწილების
განასხვა-ვებს
იერარქიულ

სახელმწიფო და სამართალი
არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 5. განასხვავებს
სამართლის დარგებს.
არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 6.
იცნობს საერთაშორისო სამართლის
სისტემას.
არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 7.
მსჯელობს საქართველოს
კონსტიტუციაზე.

არჩ.სახ.სამ.XI\XII.3.
მსჯელობს
ლიბერალური
დემოკრატიის
პოზიტიურ მხარეებზე.
არჩ. სახ. სამ.XI\XII. 4.
ახასიათებს ქართულ სახელმწიფოს.

სახელმწიფო და მოქალაქე
არჩ. სახ. სამ.XI\XII. 8.
მსჯელობს მოქალაქის
უფლება-მოვალეობების
შესახებ. აცნობიერებს
სახელმწიფოს წინაშე საკუთარ
ვალდებულებებს.
არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 9.
ჩამოთვლის და ახასიათებს
თვითმმართველობის
ორგანოებისა და პოლიტიკური პარტიები ფუნქციებსა და
მუშაობის პრინციპებს.
არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 10.
იცნობს არჩევნების
სტრუქტურას.
არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 11.
მსჯელობს
სამოქალაქო
საზოგადოებისათვის
აქტუალურ პრობლემებზე.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება: სახელმწიფო და მმართველობა

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 1. მსჯელობს სახელმწიფოს არსსა და ტოპოლოგიაზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


განმარტავს სახელმწიფოს ცნებას; ჩამოთვლის მის ძირითად მახასიათებლებს;



მსჯელობს საზოგადოებისთვის სახელმწიფოს მნიშვნელობაზე;




ჩამოთვლის მმართველობის ფორმებს;
განასხვავებს სახელმწიფოებს ტერიტორიული მოწყობის პრინციპის მიხედვით;



განასხვავებს სახელმწიფოებს მათში არსებული რეჟიმების მიხედვით;
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არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 2. მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპებზე. განასხვავებს
მმართველობის იერარქიულ სტრუქტურებს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


განმარტავს ხელისუფლების დანაწილების არსს;



მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების მნიშვნელობაზე;



მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების ისტორიულ საფუძვლებზე;




ჩამოთვლის სახელისუფლო შტოებს;
საუბრობს მედიის, როგორც ”მეოთხე ხელისუფლების” შესახებ;



ჩამოთვლის მმართველობის იერარქიულ სტრუქტურებს, მსჯელობს მათი ურთიერთმიმართების
შესახებ;



განასხვავებს მმართველობით სტრუქტურებს ხელისუფლების შტოებისაგან;

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 3. მსჯელობს ლიბერალური დემოკრატიის პოზიტიურ მხარეებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


განმარტავს ლიბერალური დემოკრატიის არსს;




ადარებს ერთმანეთს დემოკრატიულ და ტოტალიტარულ სახელმწიფოებს;
მსჯელობს, თუ ადამიანის რომელი უფლებები ილახება ტოტალიტარიზმის პირობებში;



ისტორიიდან მოყავს მაგალითები ტოტალიტარიზმის პირობებში ადამიანების ან სოციალური
ჯგუფების დევნის შესახებ.

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 4. ახასიათებს ქართულ სახელმწიფოს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


გამოყოფს ქართული სახელმწიფოებრიობის განვითარების ძირითად ეტაპებს;



ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში არსებულ ქართულ სახელმწიფოებს;




ახასიათებს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს მმართველობის ფორმას;
ახასიათებს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ტერიტორიულ მოწყობას;



ახასიათებს საქართველოში არსებულ მმართველობით სტრუქტურებს;



მსჯელობს

თანამედროვე

ეტაპზე

ქართული

სახელმწიფოებრიობისათვის

პრობლემებზე.

მიმართულება: სახელმწიფო და სამართალი
არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 5. განასხვავებს სამართლის დარგებს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


განსაზღვრავს კანონისა და სამართლის არსს;



განასხვავებს დაწერილ კანონებს ადათისა და დაუწერელი კანონებისგან;



ახდენს სამართლის დარგების კლასიფიცირებას;
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აქტუალურ



მსჯელობს კანონის მიღებისა თუ შეცვლის წესებზე; განიხილავს ადათსა თუ კანონზე
საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმებს და ადარებს ერთმანეთს;

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 6. იცნობს საერთაშორისო სამართლის სისტემას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


მსჯელობს საერთაშორისო სამართლის არსსა და მნიშვნელობაზე;



განასხვავებს საერთაშორისო სამართლის ჩამოყალიბების ეტაპებს;



განასხვავებს სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტებს;



განსაზღვრავს

კონსტიტუციის

არსსს

და

იაზრებს

მის

მნიშვნელობას

სახელმწიფოს

ფუნქციონირებისათვის;


ჩამოთვლის და ახასიათებს უმთავრეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს (ევროკავშირი, გაერო,

იუნისეფი, იუნესკო, წითელი ჯვარი და ნახევარმთვარე და ა.შ.);

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 7. მსჯელობს საქართველოს კონსტიტუციაზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


მსჯელობს საქართველოს კონსტიტუციის ფორმირების ისტორიაზე;



განსაზღვრავს მის მიზნებსა და ამოცანებს;



ახასიათებს საქართველოს კონსტიტუციის ძირითად ნაწილებს;



კონსტიტუციის ცალკეულ ნაწილებზე დაყრდნობით მსჯელობს მოქალაქის უფლებებისა და
მოვალეობების შესახებ;



საქართველოს

კონსტიტუციაში

მოიძიებს

და

აჯგუფებს

იმ

დებულებებს,

რომლებიც

უზრუნველყოფს მისი – მოქალაქის პირადი, სოციალი და პოლიტიკური უფლებებისა და
თავისუფლებების დაცვას; თანაკლასელთა ჯგუფთან ერთად ამ საკითხის განხილვისას მსჯელობს
მოქალაქის კონსტიტუციურ მოვალეობებსა და მათგან თავის არიდების მოსალოდნელ შედეგებზე;


მსჯელობს ქართული სახელმწიფოსთვის კონსტიტუციის მნიშვნელობაზე.

მიმართულება: სახელმწიფო და მოქალაქე
არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 8. მსჯელობს მოქალაქის უფლება-მოვალეობების შესახებ. აცნობიერებს
სახელმწიფოს წინაშე საკუთარ ვალდებულებებს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


განმარტავს მოქალაქის ცნებას;



განიხილავს საკუთარ თავს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ნაწილად;



მსჯელობს ადამიანის უფლებებზე და მათი დაცვის აუცილებლობაზე;
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მსჯელობს ბავშვთა უფლებების შესახებ;



მსჯელობს სოციალური უზრუნველყოფის უფლებების შესახებ;



მსჯელობს ტრეფიკინგზე;



ჩამოთვლის

ადამიანის

ვალდებულებებსა

და

პასუხისმგებლობებს

საზოგადოებისა

და

სახელმწიფოს წინაშე;


ჩამოთვლის და ახასიათებს ადამიანის უფლებების დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს;



წერს ესეს "ჩემი უფლებები და მოვალეობები".

არჩ. სახ. სამ.

XI\XII. 9. ჩამოთვლის და ახასიათებს თვითმმართველობის ორგანოებისა და

პოლიტიკური პარტიების ფუნქციებსა და მუშაობის პრინციპებს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


მსჯელობს დემოკრატიული სახელმწიფოს პირობებში თვითმმართველობის მნიშვნელობაზე;



განმარტავს ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის პრინციპებს;



განსაზღვრავს მოქალაქესა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის თანამშრომლობის
პრინციპებს;



განმარტავს არასამთავრობო ორგანიზაციის არსს; მსჯელობს მის სამართლებრივ საფუძვლებზე;
მსჯელობს სახელმწიფოს ფუნქციონირებისათვის მათ გავლენაზე;



განსაზღვრავს პოლიტიკური პარტიის არსსა და მნიშვნელობას სახელმწიფოსთვის;



მსჯელობს

დემოკრატიული

სახელმწიფოს

პირობებში

მრავალპარტიული

სისტემის

მნიშვნელობასა და ფუნქციებზე;


განასხვავებს პოლიტიკურ პარტიას არასამთავრობო ორგანიზაციისგან;



თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად განიხილავს სკოლის თვითმმართველობის ორგანოების
საქმიანობასა და მათ შედეგებს; ანალიზის საფუძველზე წერს რეკომენდაციებს სასკოლო
ცხოვრების გაუმჯობესების შესახებ, რომლებსაც სათანადო ფორმით წარუდგენს შესაბამის
კომპეტენტურ პირს ან ორგანოს.

არჩ. სახ. სამ. XI\XII. 10. იცნობს არჩევნების სტრუქტურას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


მსჯელობს დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის არჩევნების მნიშვნელობაზე;



ჩამოთვლის დემოკრატიული არჩევნების მახასიათებლებს;



იცნობს დემოკრატიული არჩევნების პროცედურებს; ფლობს შესაბამის ცნებებსა და ტერმინებს;



იკვლევს არჩევნების გაყალბების თავიდან აცილების გზებს;

არჩ.სახ.სამ.XI\XII.11. მსჯელობს სამოქალაქო საზოგადოებისათვის აქტუალურ პრობლემებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


მსჯელობს სამოქალაქო საზოგადოების არსსა და მნიშვნელობაზე;



განიხილავს საკუთარ თავს სამოქალაქო მონაწილეობის სისტემაში;
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განიხილავს, თუ რა პრობლემების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს სამოქალაქო საზოგადოება;



მსჯელობს

(მაგ: ქურდობა, მკვლელობა, კორუფცია, დისკრიმინაცია,
თაღლითობა, ძალადობა და სხვა) დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებსა და მათი შემცირების
სხვადასხვა

ტიპის

გზებზე;


დროის ხაზზე აღნიშნავს იმ ეტაპებს, როდესაც მოიპოვა მისთვის მნიშვნელოვანი უფლება და
გაუჩნდა განსაკუთრებული მოვალეობა; იმავე ხაზზე აღნიშნავს ეტაპებს, როდესაც მას
განსხვავებული (დამატებითი ან გაფართოებული) უფლება-მოვალეობები გაუჩნდება (მაგ:

მართვის, არჩევნებში მონაწილეობის, დაოჯახების, სამხედრო სამსახურის და ა.შ.);


გეგმავს დებატებს თემაზე "არის თუ არა ჩვენი საზოგადოება სამოქალაქო?"; ირჩევს ერთ-ერთ
როლს (მაგ: მედიატორი, მეთვალყურე ან მოკამათე მხარე); გამოთქვამს და ასაბუთებს საკუთარ
პოზიციას (თეორიული დებულებებითა და კონკრეტული მაგალითებით); ითვალისწინებს
ოპონენტების შენიშვნებს და მონაწილეობს დებატების საბოლოო შედეგების ჩამოყალიბებაში.

პროგრამის შინაარსი


რა არის სახელმწიფო; სახელმწიფოს ძირითადი ნიშნები;



თანამედროვე სახელმწიფოების ტიპოლოგია;



თანამედროვე

სახელმწიფოების

მმართველობის

სტრუქტურები;

ადგილობრივი

თვითმმართველობის ორგანოები;


ხელისუფლების დანაწილების პრინციპები;



ქართული სახელმწიფოს დახასიათება;



საქართველოს კონსტიტუცია;



საერთაშორისო სამართლის სისტემა; (მისი ჩამოყალიბების ისტორია; უმთავრესი საერთაშორისო
ორგანიზაციები);



კანონი და სამართალი;



სამართალის დარგები;



მოქალაქის უფლება-მოვალეობები (მოქალაქეობის არსი; ადამიანი და სოციუმი; ადამიანი და
სახელმწიფო; ბავშვთა უფლებები; ტრეფიკინგი; სოციალური უზრუნველყოფის უფლებები).
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თავი LXXIX

სამხედრო ისტორია და ეროვნული თავდაცვა
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები

ისტორიული
ინტერპრეტაცია და
კვლევა

სამხედრო საქმის
ორგანიზება

სამხედრო საქმის წარმოება

არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ. თავდ. X-XII.
თავდ. X-XII.
თავდ. X-XII.
4. მოსწავლე
8. მოსწავლე მსჯელობს
ახასიათებს და
1. მოსწავლე მსჯელობს
სამხედრო ხელოვნების
სამხედრო ისტორიისა მსჯელობს სამხედრო
განვითარების ძირითად
სტრუქტურებზე.
და ეროვნული
ეტაპებზე.
თავდაცვის სპეციფიკის
არჩ. სამხ. ისტ. და
შესახებ.
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
ეროვნ. თავდ. X-XII.
თავდ.X-XII.
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
5. მოსწავლე მსჯელობს
თავდ. X-XII.
9. მოსწავლე მსჯელობს
ანტიკური პერიოდიდან
სხვადასხვა ისტორიულ
დღემდე საბრძოლო
2. მოსწავლე იკვლევს
ეპოქაში საქართველოში
იარაღისა და საბრძოლო
სამხედრო ისტორიულ
განხორციელებულ სამხედრო
წყობის ევოლუციის
მოვლენებს.
რეფორმებზე;
შესახებ;
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
თავდ. X-XII.
თავდ.X-XII. 10. მოსწავლე
თავდ.X-XII.
მსჯელობს მხედარმთავრის
3. მოსწავლე დროსა და
როლზე სამხედრო
6. მოსწავლე მსჯელობს
სივრცეში იაზრებს და
მოქმედებების დროს;
საქართველოში არსებულ
ადარებს სამხედრო
თავდაცვით სისტემებზე
საქმეში არსებულ
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
გარდამტეხ ფაქტორებს. ძველად და ახლა.
თავდ. X-XII.
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
11. მოსწავლე მსჯელობს
თავდ.X-XII.
სხვადასხვა ისტორიულ
ეპოქაში მსოფლიოსა და
7. მოსწავლე მსჯელობს
საქართველოში წარმოებულ
სამხედრო მოქმედებების
ტიპურ და მნიშვნელოვან
სახეობებზე.
ბრძოლებზე.
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არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
თავდ. X-XII. 13. მოსწავლეს
აქვს ზოგადი წარმოდგენა
და მსჯელობს
საქართველოს
შეიარაღებული ძალების
სტრუქტურასა და მის
ამოცანებზე.
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
თავდ. X-XII. 14. მოსწავლეს
აქვს წარმოდგენა
თანამედროვე საფრთხეებსა
და მათ
გავლენებზე საქართველოზე
; იცნობს უსაფრთხოების
საეთაშორისო
ინსტიტუტებსა და
საერთაშორისო სამართლის
ძირითად პრინციპებს.
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
თავდ. X-XII. 15. მოსწავლეს
აქვს ზოგადი წარმოდგენა
და მსჯელობს
საქართველოს
შეიარაღებულ ძალებში
არსებული შეიარაღების
სისტემების შესახებ.
არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
თავდ. X-XII. 16. მოსწავლე
ადეკვატურად მოქმედებს
სხვადასხვა სახის

არჩ. სამხ. ისტ. და ეროვნ.
თავდ. X-XII.

კრიზისულ სიტუაციებში;
საჭიროების შემთხვევაში
იყენებს ექიმამდელ
დახმარების წესებს.

12. მოსწავლე მსჯელობს
ქვეყნისთვის თავდადებულ
სამხედრო მოღვაწეთა
(გმირთა) დამსახურებასა და
როლზე ძველად და ახლა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:
მიმართულება: ისტორიული ინტერპრეტაცია და კვლევა
არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.1. მოსწავლე
ეროვნული თავდაცვის სპეციფიკის შესახებ

მსჯელობს

სამხედრო ისტორიის

და

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:




აყალიბებს სამხედრო ისტორიის საგნის მიზნებსა და ამოცანებს;
ფლობს სამხედრო ისტორიის ამსახველ ძირითად ცნებებსა და ტერმინებს;
ფლობს ეროვნული თავდაცვის ამსახველ ძირითად ცნებებსა და ტერმინებს.

არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.2. მოსწავლე იკვლევს სამხედრო ისტორიულ მოვლენებს
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:









განასხვავებს პირველად და მეორად წყაროებს;
შეუძლია გააანალიზოს და შეაფასოს ერთი და იმავე სამხედრო ისტორიული მოვლენის
განსხვავებული ინტერპრეტაციები;
შეუძლია სამხედრო ისტორიასთან დაკავშირებული ისტორიული თემის დაწერა;
მსჯელობს სხვადასხვა სამხედრო-ისტორიული ინტერპრეტაციის ჰიპოთეტურ
ხასიათზე და აცნობიერებს, რომ ნებისმიერი ისტორიული ინტერპრეტაცია შეიძლება
გადაფასდეს ახალი ისტორიული მასალის მოძიების (გამოქვეყნების) შემთხვევაში;
ადარებს კონკრეტულ სამხედრო-ისტორიულ მოვლენაზე (პიროვნებაზე) არსებულ ორ
(ან სამ) განსხვავებულ თვალსაზრისს, კრიტიკულად აფასებს მას და აყალიბებს
საკუთარ შეხედულებას ამ ისტორიული ან თანამედროვე მოვლენის (პიროვნების)
შესახებ;
ანსხვავებს ფაქტს ინტერპრეტაციისაგან.
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არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.3. მოსწავლე დროსა და სივრცეში იაზრებს და ადარებს
სამხედრო საქმეში არსებულ გარდამტეხ ფაქტორებს
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:







იცნობს სხვადასხვა ეპოქაში მსოფლიოსა და საქართველოს სამხედრო საქმეში
მიმდინარე გარდამტეხ ფაქტორებს და მსჯელობს მათი გამომწვევი მიზეზებისა და
მათგან მიღებული შედეგების შესახებ;
მსჯელობს, საქართველოში რამდენად იცნობენ და იყენებენ სამხედრო საქმის
ნოვაციებს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქებსა და დღევანდელობაში;
მსჯელობს, რომელ ისტორიულ ეპოქაში იყო მოწინავე და როდის ჰქონდა
ჩამორჩენა ქართულ სამხედრო საქმეს და რა განაპირობებდა ამას;
მსჯელობს თანამედროვე ქართულ სამხედრო საქმეში არსებულ ვითარებაზე და ამ
ვითარების შიდა და გარე ფაქტორებზე;
მსჯელობს წარსულში და ამჟამად კარტოგრაფიული ინფორმაციის როლსა და
მნიშვნელობაზე სამხედრო საქმის წარმოებისას.

მიმართულება: სამხედრო საქმის ორგანიზება
არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.4.
სტრუქტურებზე

მოსწავლე

ახასიათებს და

მსჯელობს

სამხედრო

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:









წარსულისა და აწმყოს პერსპექტივიდან მსჯელობს მსოფლიოში არსებულ
წარმატებულ სამხედრო შენაერთებზე და მათი წარმატების მიზეზებზე;
მსჯელობს ქართული სამხედრო უწყების (მაგალითად, ამირსპასალარის ინსტიტუტი,
სადროშოთა სისტემა და ა.შ.) შესახებ;
განასხვავებს კონკრეტულ ისტორიულ ეპოქაში საქართველოში არსებული ჯარის
სახეობებს, განსაზღვრავს მათ სამხედრო პოტენციალს (მაგ.: „როქის სპა“, სახალხო
ლაშქარი და თამანედროვე რეგულარული არმია);
განასხვავებს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ქართული ჯარის შეკრების წესსა და
მოლაშქრეთა სოციალურ სტატუსს;
მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ქართული ჯარის საბრძოლო წყობის
შესახებ;
შეუძლია
იმსჯელოს
სახელმწიფოებრივი,
სამხედრო
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების სიმბოლიკის შესახებ;
შეუძლია იმსჯელოს ქართული სახელმწიფოებრივი და სამხედრო სიმბოლიკის
შესახებ.
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არჩ.სამხ.ისტ. და ეროვნ. თავდ.X-XII.5. მოსწავლე მსჯელობს ანტიკური პერიოდიდან დღემდე
საბრძოლო იარაღისა და საბრძოლო წყობის ევოლუციის შესახებ
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:










მსჯელობს საბრძოლო იარაღის ევოლუციის გამომწვევ მიზეზებზე;
აღწერს და მსჯელობს მსოფლიოში არსებულ თანამედროვე განადგურების
საშუალებებზე და მათგან მომდინარე საფრთხეებზე;
აღწერს სხვადასხვა ეპოქის ქართული ჯარის შეიარაღებას, ადარებს მას მისთვის
ცნობილ სხვა ქვეყნების საბრძოლო შენაერთების შეიარაღებას;
იცნობს სხვადასხვა ტიპის ძველი ქართული იარაღის დასახელებებს;
განასხვავებს საბრძოლო იარაღებს შესაბამისი ეპოქების მიხედვით;
მოიპოვებს ინფორმაციას (ფოტო/ვიდეო/ელექტრორესურსები) ქართული საბრძოლო
იარაღის შესახებ;
აანალიზებს ბრძოლაში სამხედრო შეიარაღების როლს, როგორც წარმატების ერთ-ერთ
უმთავრეს საფუძველს;
აანალიზებს ცეცხლსასროლი იარაღის გაჩენის როლსა და მნიშვნელობას სამხედრო
ხელოვნების ევოლუციის პროცესში როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში;
იცნობს საქართველოს შეიარაღების არსენალში შემავალ სამხედრო და ტექნიკურ
საშუალებებს.

არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.6. მოსწავლე
თავდაცვით სისტემებზე ძველად და ახლა

მსჯელობს

საქართველოში

არსებულ

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:











მსჯელობს საქართველოში არსებული საფორტიფიკაციო ნაგებობების ფუნქციების
შესახებ;
იცნობს ძველი და ახალი ქართული თავდაცვითი სისტემების აღმნიშვნელ
ტერმინოლოგიას;
ესმის საფორტიფიკაციო ნაგებობების სტრატეგიული მნიშვნელობა;
მსჯელობს თავდაცვითი ნაგებობების მშენებლობის ტექნიკის შესახებ გეოგრაფიული
გარემოსა და ეპოქების გათვალისწინებით;
აანალიზებს საფორტიფიკაციო ნაგებობის როლს ქვეყნის თავდაცვის საქმეში;
მსჯელობს
საქართველოში
არსებულ
სასაზღვრო
სისტემაზე
(მენაპირეთა
ინსტიტუტზე, ჩრდილოეთის ბუნებრივი საზღვრის მნიშვნელობაზე, იქ არსებულ
ციხე–სიმაგრეთა სისტემაზე);
იცნობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე თავდაცვის სისტემებს;
ადარებს მსოფლიოში არსებულ თავდაცვით სისტემებთან ქართულ თავდაცვით
სისტემას;
მსჯელობს საკუთარ ქვეყანაში თავდაცვითი სისტემების ცვლილებების განვითარების
მიზეზებსა და შედეგებზე.
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არჩ.სამხ.ისტ.და
სახეობებზე

ეროვნ.თავდ.X-XII.7.

მოსწავლე

მსჯელობს

სამხედრო

მოქმედებების

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:








განასხვავებს ომისა და ბრძოლის სახეობებს;
მსჯელობს თავდაცვითი ბრძოლის ფორმებზე;
მსჯელობს მარბიელი და დაპყრობითი ომების ხასიათზე;
იცნობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ციხე-ქალაქების აღების ტექნიკას;
მსჯელობს გეოგრაფიული ფაქტორის მნიშვნელობაზე სამხედრო მოქმედებების დროს;
იცნობს ბრძოლის წარმოების თანამედროვე წესებს;
მსჯელობს თანამედროვეობაში ომის სახეობების მოდიფიცირების მიზეზებზე.

მიმართულება: სამხედრო საქმის წარმოება საქართველოში
არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.8.
განვითარების ძირითად ეტაპებზე

მოსწავლე

მსჯელობს

სამხედრო

ხელოვნების

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





მსჯელობს სამხედრო ხელოვნების ისტორიის პერიოდიზაციაზე;
ანსხვავებს საქართველოს სამხედრო სტრატეგიულ მიზნებს სხვადასხვა ეპოქაში;
ჩამოთვლის და მსჯელობს მსოფლიოსა და საქართველოში სამხედრო საქმეში
მომხდარი ნოვაციებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ;
ტიპური მაგალითების საფუძველზე (მაგ.: I მსოფლიო ომის ნოვაციები) მსჯელობს
სტრატეგიისა და ტაქტიკის ცვლილებებზე სამხედრო საქმეში.

არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.9. მოსწავლე მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში
საქართველოში განხორციელებულ სამხედრო რეფორმებზე
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





მსჯელობს
საქართველოში
განხორციელებულ
სამხედრო-ადმინისტრაციულ
რეფორმებზე; უკავშირებს მათ შესაბამის ისტორიულ ეპოქებს;
მსჯელობს (ზოგადად) სამხედრო რეფორმების აუცილებლობის გამომწვევი მიზეზების
შესახებ;
მსჯელობს დავით აღმაშენებლის მიერ განხორციელებული სამხედრო რეფორმის
მნიშვნელობაზე;
მსჯელობს რეგულარული არმიის შექმნის მცდელობებზე გვიანი შუა საუკუნეების
საქართველოში (მაგ.: ერეკლეს ეპოქა);
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ადარებს სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის სამხედრო რეფორმებს ქვეყნისათვის მათი
მასშტაბისა და მნიშვნელობის მიხედვით;
მსჯელობს პირველი რესპუბლიკის დროის საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე;
მსჯელობს თანამედროვე ქართულ არმიაში განხორციელებულ რეფორმებზე.

არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.10. მოსწავლე მსჯელობს მხედართმთავრის როლზე
სამხედრო მოქმედებების დროს
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





აანალიზებს მხედართმთავრის როლს ჯარის ორგანიზების საკითხში;
მსჯელობს სამეთაურო (საბრძოლო) რგოლზე სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში;
ასახელებს ქართული სამხედრო ისტორიის თვალსაზრისით გამორჩეულ ისტორიულ
პირებს;
ირჩევს სამხედრო ისტორიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვან რომელიმე პიროვნებას;
მსჯელობს ქვეყნის წინაშე მისი დამსახურებებისა და მისი მოღვაწეობის შედეგების
შესახებ.

არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.11. მოსწავლე მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში
მსოფლიოსა და საქართველოში წარმოებულ ტიპურ და მნიშვნელოვან ბრძოლებზე
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:










აყალიბებს ბრძოლის აღწერის პრინციპებს;
ასახელებს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ომების გამომწვევ მიზეზებს;
მსოფლიო ისტორიიდან ასახელებს საეტაპო მნიშვნელობის ბრძოლებს;
საქართველოს ისტორიიდან ასახელებს ტიპურ და საეტაპო მნიშვნელობის ბრძოლებს;
მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორიიდან ირჩევს რომელიმე ბრძოლას (მაგ.:
დიდგორი, აუსტერლიცი); მსჯელობს მისი მიმდინარეობისას როგორც ქართველების,
ისე უცხოელების მიერ გამოყენებულ სტრატეგიასა და ტაქტიკაზე;
აფასებს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქასა და თანამედროვეობაში მოწინააღმდეგე
ძალების სამხედრო შესაძლებლობებს;
განასხვავებს ბრძოლის წარმოების წესებს ეპოქების მიხედვით;
მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქასა და თანამედროვეობაში ტყვეებისა და
დაჭრილების მიმართ დამოკიდებულებაზე, მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები.

არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.12. მოსწავლე მსჯელობს ქვეყნისთვის თავდადებულ
სამხედრო მოღვაწეთა (გმირთა) დამსახურებასა და როლზე ძველად და ახლა
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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მსჯელობს სამშობლოსთვის თავდადებული სამხედრო მოღვაწეების შესახებ (მაგ.:
შალვა ახალციხელი)
მსჯელობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ომებში
დაღუპული გმირების შესახებ (მაგ.: გიორგი ანწუხელიძე);
მსჯელობს გმირის ფენომენზე პატრიოტული სულისკვეთების განმტკიცების საკითხში.

მიმართულება: სამოქალაქო თავდაცვა
არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.13. მოსწავლეს აქვს ზოგადი წარმოდგენა და მსჯელობს
საქართველოს შეიარაღებული ძალების სტრუქტურასა და მის ამოცანებზე
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლეს:






აქვს ზოგადი წარმოდგენა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების სტრუქტურასა და
მის ამოცანებზე;
შეუძლია ჩამოაყალიბოს განსხვავება სახეობას და გვარეობას (მაგ.: ავიაცია, სახმელეთო
და ა.შ.) შორის და იმსჯელოს მათ დანიშნულებასა და ფუნქციებზე;
აქვს წარმოდგენა საკონტრაქტო და სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შესახებ;
შეუძლია ისაუბროს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული სამხედრო
სამსახურის გავლის წესის, ჯარისკაცის / ოფიცრის კარიერული ზრდის შესახებ;
შეუძლია განასხვაოს შეიარაღებულ ძალებში მოქმედი სამხედრო წოდებები.

არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.14. მოსწავლეს აქვს წარმოდგენა თანამედროვე
საფრთხეებსა და მათ გავლენებზე საქართველოს მიმართ; იცნობს უსაფრთხოების
საეთაშორისო ინსტიტუტებსა და საერთაშორისო სამართლის ძირითად პრინციპებს
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლეს:







აქვს ზოგადი წარმოდგენა როგორც რეგიონალურ, ასევე საერთაშორისო საფრთხეებზე;
მსჯელობს საერთაშორისო უსაფრთხოების ინსტიტუტების შესახებ (ნატო. ეუთო,
გაერო, ევროკავშირი);
მოსწავლე მსჯელობს იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების სტრუქტურისა და
ფუნქციონირების
შესახებ,
რომლებიც
უზრუნველყოფენ
საერთაშორისო
უსაფრთხოებას;
მსჯელობს საქართველოს
თავდაცვის
მიზნით ქვეყნის
თანამშრომლობაზე
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
იცნობს და ჩამოთვლის აპრობირებულ საერთაშორისო სამხედრო სამართლის ნორმებს,
პრინციპებსა და „სამართლიანი ომის“ წარმოების წესებს;
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მსჯელობს და აყალიბებს საკუთარ მოსაზრებას საერთაშორისო კრიზისების
მოგვარების თანამედროვე ხერხებსა და ქართველების ჩართულობის შესახებ
საერთაშორისო მისიებში.

არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.15. მოსწავლეს აქვს ზოგადი წარმოდგენა და მსჯელობს
საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების სისტემების შესახებ
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლეს:







აქვს ზოგადი ცოდნა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების
სისტემების და საშუალებების შესახებ;
იცნობს და ახასიათებს იარაღის ტიპებს;
არჩევს მასობრივი განადგურების იარაღის სახეებს;
გააჩნია ზოგადი ცოდნა ჯარისკაცის ინდივიდუალური შეიარაღებაში შემავალი
შეიარაღების ელემენტების შესახებ და იცის მათთან მოპყრობისა და გამოყენების
ზოგადი წესები;
აქვს ცოდნა უსაფრთხოების წესების შესახებ საბრძოლო იარაღთან, აუფეთქებელ
საბრძოლო მასალასთან, სამხედრო ტექნიკასთან მოქმედების დროს.

არჩ.სამხ.ისტ.და ეროვნ.თავდ.X-XII.16. მოსწავლე ადეკვატურად მოქმედებს სხვადასხვა სახის
კრიზისულ სიტუაციებში; საჭიროების შემთხვევაში იყენებს ექიმამდელ დახმარების წესებს
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;
გზის აბნევის შემთხვევაში ფლობს ორიენტირებისა და ადეკვატური მოქმედების
ცოდნას ტყეში ან ნებისმიერ უცნობ ადგილმდებარეობაზე.

პროგრამის შინაარსი:
1.სამხედრო ისტორიის და ეროვნული თავდაცვის საგანი და ფუნქცია:
ა) ძირითადი ცნებები და ტერმინები სამხედრო ისტორიის და ეროვნული თავდაცვის შესახებ;
ბ) სახელმწიფოებრივი და სამხედრო სიმბოლიკა;
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გ) მეომრის აღზრდის ტრადიციები საქართველოში ძველად და ახლა;
დ) ომისა და ბრძოლის წარმოების წესები (მარბიელი, თავდაცვითი, დაპყრობითი).
2. სამხედრო საქმე ანტიკურ და ადრეფეოდალურ ეპოქაში (ზოგადი მიმოხილვა)
ა) ანტიკური სამყაროს სამხედრო ფორმირებები (ფალანგა, ლეგიონი კანესა და გავგამელას
ბრძოლების მაგალითზე);
ბ) ნოვაციები ბრძოლის წარმოების წესში (კავალერია, ბერძნული ცეცხლი, პუატიეს ბრძოლა
და ბიზანტიელთა მიერ არაბთა მოგერიება - ბერძნული ცეცხლის მაგალითზე);
გ) სამხედრო საქმე ადრეფეოდალურ ხანაში (უჯარმის ბრძოლა).

3. სამხედრო სისტემა ერთიანი ქართული ფეოდალური მონარქიის ეპოქაში
ა) სამხედრო საქმის ორგანიზება ერთიანი ქართული ფეოდალური მონარქიის ეპოქაში (ჯარის
გამოყვანისა და გადაადგილების წესი, მოლაშქრეთა სოციალური სტატუსი, სამხედრო უწყება,
საბრძოლო წყობა. ჯარის სახეობები, ჯარის რაოდენობა, სამხედრო აღჭურვილობა,
საფორტიფიკაციო ნაგებობები, სამხედრო ბანაკი, სამხედრო სიმბოლიკა);
ბ) სამხედრო სტრატეგია და სამხედრო ხელოვნება ერთიანი ქართული ფეოდალური
მონარქიის ხანაში (ბრძოლის წარმოების წესები, ციხე-ქალაქების აღების ხელოვნება,
სამხედრო დაპირისპირების ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ფაქტორები, სასაზღვრო
სისტემა, მენაპირეები);
გ) დავით აღმაშენებლის სამხედრო რეფორმა (აზნაურ-მოლაშქრეები, მონა-სპა, ყივჩაღთა
ჯარი, როქის სპა);
დ) ამ პერიოდის ახლო აღმოსავლეთში არსებული სამხედრო სისტემები და ტიპური
ბრძოლები (ბიზანტია, ჯვაროსანი რაინდები, თურქ-სელჩუკები, მონღოლების მაგალითზე მანასკერტი, იერუსალიმის აღება - 1099);
ე) ერთიანი ქართული ფეოდალური მონარქიის ეპოქაში წარმოებული ტიპური და
მნიშვნელოვანი ბრძოლები (შირიმინი, დიდგორი, შამქორი).

4. სამხედრო სისტემები მსოფლიოსა და საქართველოში XV-XIX საუკუნეებში
ა) სამხედრო სტრატეგია და ხელოვნება ევროპაში (ომის დასავლური გზის აღმავლობა დენთი და რევოლუციები სამხედრო საქმეში - ასწლიანი ომი);
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ბ) სამხედრო სტრატეგია და ხელოვნება საქართველოში (ბრძოლის წარმოების წესები, ციხექალაქთა აღების ხელოვნება, მოულოდნელობის ფაქტორისა და გეოგრაფიული მდებარეობის
გამოყენება თავდაცვით ბრძოლაში, სასაზღვრო სისტემა);
გ) სამხედრო საქმის ორგანიზება ქართულ სამეფო-სამთავროებში (ჯარის გამოყვანის წესი,
მოლაშქრეთა სოციალური სტატუსი, სამხედრო უწყება, სამხედრო წყობა, ჯარის სახეობები,
ჯარის რაოდენობა, სამხედრო აღჭურვილობა, ცეცხლსასროლი იარაღის შემოსვლა ქართულ
შეიარაღებაში, ქართული სიმბოლიკა, საფორტიფიკაციო ნაგებობები;
დ) სპარსეთისა და ოსმალეთის სამხედრო სისტემები და ქართველები უცხო ქვეყნის
სამსახურში (მამლუქები, იანიჩარები, ღულამთა კორპუსი);
ე) ნოვაციები სამხედრო საქმის წარმოებაში ევროპაში (ფრიდრიხ II დიდი - ხაზოვანი ტაქტიკა
და სტრატეგია, ნაპოლეონი - მანევრული და საერთო-საჯარისო ბრძოლა);
ვ) ერეკლე II-ის სამხედრო რეფორმები: ნოქარი, მდევარი, მორიგე ჯარი და მორიგე ყარაული,
საარტილერიო შენაერთი;
ზ) XV-XVIII საუკუნის საქართველოში წარმოებული ტიპური და მნიშვნელოვანი ბრძოლები;
თ) სიახლეები შეიარაღებასა და ტაქტიკაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო
ომის მაგალითზე.

5. სამხედრო საქმე I მსოფლიო ომში:
ა) ტექნოლოგიური ცვლილებები და სამხედრო ხელოვნება I მსოფლიო ომში (ტანკი, ავიაცია,
სანგრები, ქიმიური იარაღის გაჩენა, წყალქვეშა ომი);
ბ) I მსოფლიო ომი კავკასიის ფრონტზე - ქართველები I მსოფლიო ომში (სარიყამიში).

6. ქართული შეიარაღებული ძალები 1918-21 წლებში:
ა) ქართული საჯარისო შენაერთები 1918-21 წლებში (რეგულარული არმია, ეროვნული
გვარდია, იუნკრები);
ბ) ამ პერიოდის ტიპური საომარი კამპანიები (საქართველო-სომხეთის ომი, ომი „თეთრების“
წინააღდეგ, 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი).
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7. II მსოფლიო ომი:
ა) ნოვაციები II მსოფლიო ომში (ბლიცკრიგი, დიდი სატანკო ბრძოლები, ბირთვული იარაღის
გაჩენა, ავიაციის როლი);
ბ) II მსოფლიო ომის ტიპური საომარი კამპანიები.

8. საქართველოს შეიარაღებული ძალები
ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალები, მისი შემადგენლობა და სტრუქტურა, მისი
დანიშნულება და ამოცანები თანამედროვე საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან
გამომდინარე;
ბ) საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში შემავალი სახეობები და გვარეობები (მაგ.: ავიაცია,
სახმელეთო და ა.შ.), მათი დანიშნულება და ამოცანები;
გ) საქართველოს შეიარაღებულ ძალების მონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში;
დ) საქართველოში სამხედრო სამსახურის გავლის წესი; სავალდებულო და საკონტრაქტო
სამსახური; განსხვავება სავალდებულო და საკონტრაქტო სამსახურს შორის;
ე) სამხედრო განათლების სისტემა საქართველოში, კარიერული ზრდა, სამხედრო წოდებები
სხვადასხვა სახეობისათვის;
ვ) სარეზერვო სისტემა.

თანამედროვე საფრთხეები და მათი გავლენა საქართველოზე; უსაფრთხოების
საეთაშორისო ინსტიტუტები. საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპები
9.

ა) უსაფრთხოების განმარტება, საერთაშორისო და რეგიონალური საფრთხეები;
ბ) კონფლიქტები და კრიზისები; საერთაშორისო და რეგიონალური კონფლიქტები და
კრიზისები, მათი გავლენა საქართველოზე (აფხაზეთთან, ე.წ. სამხრეთ ოსეთთან და 2008
წლის კონფლიქტების ბაზაზე);
გ) საქართველოს წინაშე მდგარი საფრთხეები
ტერორიზმი, კიბერუსაფრთხოება და ა.შ.);

და

გამოწვევები

(მაგ.:

გლობალური

დ) უსაფრთხოების საერთაშორისო ინსტიტუტები (ნატო, ეუთო, გაერო, ევროკავშირი);
ე) კონვენციები, მათი შექმნის პირობები; საერთაშორისო სასამართლოები; საერთაშორისო
სადამკვირვებლო ორგანიზაციები.
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10. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების სისტემები
ა) საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღება, მათი ზოგადი მომიხილვა
(მაგ.: „ლაზიკა’’, „დიდგორი’’, ავტომატი და ა.შ.);
ბ) ჯარისკაცის ინდივიდუალური იარაღი, მისი დანიშნულება, ტტმ (ტაქტიკურ ტექნიკური
მონაცემები), მუშაობის პრინციპი, არასრული დაშლა-აწყობის წესი, შეფერხებები და მათი
გამოსწორების გზები, უსაფრთხოების წესები სასროლ იარაღთან მოპყრობის დროს;
გ) ხელყუმბარები, მათი ნაირსახეობა და დანიშნულება, ტტმ; გამოყენების წესი და
უსაფრთხოების საკითხები ხელყუმბარებთან მოპყრობის დროს;
დ) ნაღმების ნაირსახეობა, მათი დანიშნულება, მოქმედება მათი აღმოჩენის შემთხვევაში;
აუფეთქებელი საბრძოლო მასალა; საშიშროება, რომელიც შეიძლება მოდიოდეს მათი
მხრიდან და მოქმედების წესი მათი აღმოჩენის შემთხვევაში.

11. სამოქალაქო თავდაცვა
ა) სამოქალაქო თავდაცვა, მისი დანიშნულება და მიზნები;
ბ) რქბ (რადიაციულ-ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური) საფრთხე; მისგან თავის დაცვის
საშუალებები: აირწინაღი, რესპირატორი - მათი დანიშნულება და გამოყენების წესები;
გ) პირველადი სამედიცინო დახმარება;
დ) მოქმედება სხვადასხვა სახის კრიზისულ სიტუაციებში (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა,
საომარი მდგომარეობა და ა. შ.);
ე) ადგილზე ორიენტირების ხერხები: 1) კომპასით და კომპასის გარეშე ორიენტირება, რუკის
კითხვა, 2) მანძილების გაზომვა სხვადასხვა ხერხით, 3) ტყეში და უცნობ ქალაქში
ორიენტირება დაკარგვის შემთხვევაში;
ვ) მოქმედების თავისებურებანი სხვადასხვა კლიმატური პირობების შემთხვევაში.

თვალსაჩინოებები: სახელმძღვანელოში წარმოდგენილ საკითხებს უნდა ახლდეს
ვიზუალური მასალა: რუკები, გეგმები (ბრძოლის ადგილის), საბრძოლო სქემები, სამხედრო
პირების, საფორტიფიკაციო ნაგებობებისა და იარაღ-საჭურვლის ფოტოები; ვიდეომასალა;
ასევე, წარმოდგენილი უნდა იყოს ვიზუალური მასალა საქართველოს მოწინააღმდეგეთა და
მსოფლიო სამხედრო ისტორიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ხალხების შესახებ.
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შენიშვნა: საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო საქმის სპეციალისტების მიერ
შემუშავდება ჩამონათვალი საქართველოს რეგიონების მიხედვით, სად მოხდება მოსწავლეთა
ველზე გაყვანა და საფორტიფიკაციო ნაგებობების, ციხე-სიმაგრეების, ბანაკის მოწყობის,
პირველადი დახმარებისა და თვითგადარჩენის უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამომუშავება.
ასევე, იარაღის, საბრძოლო ინფრასტუქტურის ვიზუალური დათვალიერება, მანევრირების,
ტაქტიკური გადაადგილებების სწავლება, რუკებისა და კომპასის გამოყენება, სიმულაციური
წვრთნები.

თავი LXXX
ორმოდულიანი არჩევითი საგანი “ასტრონომია”
საგნობრივი პროგრამა
XI/XII კლ.
ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
არჩევითი კურსი ”ასტრონომია” განკუთვნილია XI და XII კლასების მოსწავლეებისათვის და მოიცავს
ასტრონომიისა და ასტროფიზიკის საფუძვლებს.
თანამედროვე მეცნიერულმა და ტექნოლოგიურმა პროგრესმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების განვითარებაში. ასტრონომია მეცნიერებათა შორის უძველესია
და, ამავე დროს, ის დღესაც რჩება ფუნდამენტურ მეცნიერებათა შორის ერთ-ერთ ყველაზე
აქტუალურად.
აღნიშნული კურსი გათვლილია იმ მოსწავლეებზე, რომელთაც სურვილი აქვთ, გაეცნონ ასტრონომიას
და გაიღრმავონ და განივითარონ კვლევის უნარ-ჩვევები.
ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები
საგნის სწავლების მიზანია საშუალო საფეხურის მოსწავლეებში გააღრმავოს ასტრონომიისადმი,
როგორც სამყაროს შემსწავლელი მეცნიერებისადმი, ინტერესი.
ეს კურსი საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს, დაუკავშირონ ასტრონომია სხვა საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებას, გაიაზრონ ადამიანის როლი
სამყაროს განვითარებაში; ასევე ხელს უწყობს იმ უნარ-ჩვევების განვითარებას, რომლებიც
აუცილებელია მეცნიერული კვლევის დაგეგმვისა და წარმართვისათვის.

საგნის სწავლების ამოცანებია:
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ფასეულობები და

უნარ-ჩვევები

ცოდნა

დამოკიდებულებები
დაინტერესება
საბუნებისმეტყველო
დისციპლინების მიმართ.
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების მნიშვნელობის
გააზრება.
დაინტერესება მეცნიერული
კვლევის და სიახლეების მიმართ.
თანამშრომლობის სურვილი.
გარემოზე ზრუნვა და
პასუხისმგებლობა.

კვლევის საგნის, მიზნის,
კვლევის ეტაპების განსაზღვრა.
კვლევის ჩატარება და მიღებული
მონაცემების აღრიცხვა.
სხვადასხვა საშუალებებით
მონაცემთა წარმოდგენა.
მონაცემთა შეფასება, ანალიზი,
დასკვნების გაკეთება.

ასტრონომიის საგანზე, მის ადგილზე
შემეცნებასა და პრაქტიკაში,
განვითარების მოკლე ისტორიაზე
მსჯელობა.
ასტრონომიის კვლევის მეთოდებისა და
ინსტრუმენტების დახასიათება.
ცაზე ციურ სხეულთა ხილული
მოძრაობებისა და ცის სფეროს
მათემატიკური მოდელის აღწერა.
ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი
მოძრაობების და მათი გამოვლინებების
განმარტება.
დროის აღრიცხვისა და კალენდარის
არსზე მსჯელობა.
ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი
მოძრაობების მიზეზების ახსნა.
მზის სისტემის სხეულთა აგებულებასა
და განვითარებაზე მსჯელობა.
ვარსკვლავთა აგებულებისა და
ევოლუციის განხილვა.
ჩვენი გალაქტიკის ძირითადი
თვისებების დახასიათება.
მეტაგალაქტიკის აგებულებისა და
მოძრაობის დახასიათება.
სამყაროში სიცოცხლის
გავრცელებულობის პრობლემაზე
მსჯელობა.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
”ასტრონომიის”არჩევითი საგნის სასწავლო კურსი ორმოდულიანია, მისი პირველი მოდული
გათვალისწინებულია XI ან/და XII კლასის მოსწავლეებისათვის, მეორე მოდული კი მხოლოდ XII
კლასის მოსწავლეებისათვის. თითოეული მოდული გათვლილია ერთ სემესტრზე, რომელიც მოიცავს
30 აკადემიურ საათს.
სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ.: არჩ.ასტ.XI/XII.5. –
პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ. =
არჩევითი), მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (ასტ. = ასტრონომია), მესამე ნიშანი XI/XII მიუთითებს,
რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (XI/XII კლასები), ხოლო ბოლო ნიშანი 5 კი - შედეგის
რიგს. (5- მეხუთე შედეგი).
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დ) საგნის მიმართულებების აღწერა
საგანი ორ მიმართულებას მოიცავს - მეცნიერული კვლევა-ძიება და ასტრონომიული მოვლენები.
მიმართულება - მეცნიერული კვლევა-ძიება
ეს მიმართულება არის გამჭოლი, რომელიც გულისხმობს მეცნიერული კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების
განმტკიცებას და შემდგომ განვითარებას. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კვლევის საგნისა და მისი
შესწავლის ეტაპების განსაზღვრა, შესაბამისი ხელსაწყოების და მონაცემების აღრიცხვის ფორმების
შერჩევა. ეს მიმართულება გულისხმობს ასევე ისეთი უნარ-ჩვევის განვითარებას, როგორებიცაა
კვლევის პროცესის განხორციელება და მონაცემების აღრიცხვა, შემდგომ კი ამ მონაცემების
წარმოდგენა სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხებით. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ასევე მონაცემთა
ანალიზი და შეფასება.

მიმართულება – ასტრონომიული მოვლენები

I მოდული
მიმართულება შინაარსობრივად ეფუძნება თანამედროვე ასტრონომიის ისეთ თემებს, როგორებიცაა:
ასტრონომიის საგანი, მისი ადგილი შემეცნებასა და პრაქტიკაში, განვითარების მოკლე ისტორია;
ასტრონომიის კვლევის მეთოდები და ინსტრუმენტების დახასიათება; ცაზე ციურ სხეულთა ხილული
მოძრაობები და ცის სფეროს მათემატიკური მოდელი; ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობები და
მათი გამოვლინებები; დროის აღრიცხვისა და კალენდრის არსი; ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი
მოძრაობების მიზეზები.

II მოდული
მიმართულება შინაარსობრივად ეფუძნება თანამედროვე ასტრონომიის ისეთ თემებს, როგორებიცაა:
მზის სისტემის სხეულთა აგებულება და განვითარება; ვარსკვლავთა აგებულება და ევოლუცია; ჩვენი
გალაქტიკის ძირითადი თვისებები;
მეტაგალაქტიკის აგებულება და მოძრაობა; სამყაროში
სიცოცხლის გავრცელების პრობლემა.

საგნობრივი კომპეტენციები

XI/XII კლასი
ასტრონომია
სტანდარტი

კურსის შესწავლის შემდეგ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:
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მეცნიერული კვლევა-ძიება
არჩ.კვლ.XI/XII.1. კვლევის საგნის, მიზნის,
კვლევის ეტაპების განსაზღვრა.
არჩ.კვლ.XI/XII.2. კვლევის ჩატარება და
მიღებული მონაცემების აღრიცხვა.
არჩ.კვლ.XI/XII.3. სხვადასხვა საშუალებით
მონაცემთა წარმოდგენა.
არჩ.კვლ.XI/XII.4. მონაცემთა შეფასება,
ანალიზი, დასკვნების გაკეთება.

ასტრონომია
არჩ.ასტ. XI/XII.5. ასტრონომიის საგანზე, მის ადგილზე
შემეცნებასა და პრაქტიკაში, განვითარების მოკლე
ისტორიაზე მსჯელობა.
არჩ.ასტ.XI/XII.6. ასტრონომიის კვლევის მეთოდებისა და
ინსტრუმენტების დახასიათება.
არჩ.ასტ.XI/XII.7. ცაზე ციურ სხეულთა ხილული
მოძრაობებისა და ცის სფეროს მათემატიკური მოდელის
აღწერა.
არჩ.ასტ. XI/XII.8. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობების
და მათი გამოვლინებების განმარტება.
არჩ.ასტ.XI/XII.9. დროის აღრიცხვისა და კალენდრის არსზე
მსჯელობა.
არჩ.ასტ. XI/XII.10. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობების
მიზეზების ახსნა.
არჩ.ასტ.XII.11. მზის სისტემის სხეულთა აგებულებასა და
განვითარებაზე მსჯელობა.
არჩ.ასტ.XII.12. ვარსკვლავთა აგებულებისა და ევოლუციის
განხილვა.
არჩ.ასტ.XII.13. ჩვენი გალაქტიკის ძირითადი თვისებების
დახასიათება.
არჩ.ასტ.XII.14. მეტაგალაქტიკის აგებულებისა და მოძრაობის
დახასიათება.
არჩ.ასტ.XII.15. სამყაროში სიცოცხლის გავრცელებულობის
პრობლემაზე მსჯელობა

შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ:
არჩ.კვლ.XI/XII.1. კვლევის საგნისა და მისი შესწავლის ეტაპების განსაზღვრისას
მოსწავლეს შეეძლება:








მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს კვლევის მიზანი;
გამოთქვას სათანადო მოსაზრება/ვარაუდი;
განსაზღვროს მონაცემთა მოპოვების გზები (მაგალითად: დაკვირვებით, საველე სამუშაოს
ჩატარებით, ლიტერატურის მოძიებით);
განსაზღვროს მუდმივ და ცვლად (დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) სიდიდეებს შორის
განსხვავება;
განსაზღვროს კვლევის პირობები და ჩატარების ეტაპები;
შეარჩიოს სათანადო ხელსაწყოები/აღჭურვილობა;
განსაზღვროს მონაცემთა აღრიცხვის ფორმატი (ცხრილები, გრაფიკები, ფოტოები).

არჩ.კვლ.XI/XII.2. კვლევის ჩატარებისას და მიღებული

მონაცემების აღრიცხვისას მოსწავლეს

შეეძლება:



გამოიყენოს არჩეული აღჭურვილობა და ჩაატაროს დაგეგმილი დაკვირვება;
აწარმოოს დაკვირვება/გაზომვები, მიიღოს მონაცემები;
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დააკვირდეს, გაზომოს, გამოიყენოს სათანადო საშუალებები მონაცემთა სათანადო სიზუსტით
რეგისტრირებისთვის;
დაიცვას უსაფრთხოების წესები.

არჩ.კვლ.XI/XII.3. სხვადასხვა საშუალებით მონაცემთა წარმოდგენისას
მოსწავლეს შეეძლება:



გააზრებულად გამოიყენოს მონაცემთა წარმოდგენის სხვადასხვა საშუალება;
გამოიყენოს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მონაცემთა დამუშავებისა და
წარმოდგენისათვის.

არჩ.კვლ.XI/XII.4. მონაცემთა შეფასებისას, ანალიზისას, დასკვნების გაკეთებისას
მოსწავლეს შეეძლება:







გააზრებულად და ეფექტურად გამოიყენოს ცხრილები და გრაფიკები მონაცემთა შორის
დამოკიდებულების აღსაწერად;
გააანალიზოს მონაცემები (მაგ., საშუალო არითმეტიკული სიდიდის და საშუალოდან
გადახრების დადგენა), გამოიტანოს დასკვნები;
შეაფასოს მონაცემთა საკმარისობა გამოთქმული ვარაუდის დადასტურებისა და დასკვნის
გამოტანისათვის;
შეადაროს მიღებული დასკვნა გამოთქმულ ვარაუდს, განსხვავების შემთხვევაში გააანალიზოს
ამ განსხვავების მიზეზები;
შეამჩნიოს დაკვირვებისა და გაზომვების დროს გამოვლენილი მოულოდნელობები, შეეცადოს
მათ ახსნას;
შეაფასოს მორიგი ვარაუდის გამოთქმის საშუალება, საჭიროების შემთხვევაში დაგეგმოს
მომავალი ცდა.

არჩ.ასტ. XI/XII.5. ასტრონომიის საგანზე, მის ადგილზე შემეცნებასა და პრაქტიკაში, განვითარების
მოკლე ისტორიაზე მსჯელობისას
მოსწავლეს შეეძლება:






ახსნას, რა პრაქტიკულმა მოთხოვნებმა განაპირობა ასტრონომიის წარმოშობა;
აჩვენოს ასტრონომიის კავშირი ადამიანური შემოქმედების სხვა სფეროებთან;
აღწეროს ასტრონომიის მეთოდები და მიღწევები;
გადმოსცეს სამყაროს თანამედროვე სურათი;
აჩვენოს ასტრონომიული ცოდნის გავრცელების დონე საქართველოში სხვადასხვა ეპოქაში და
სხვადასხვა წერილობითი ძეგლების მიხედვით.

არჩ.ასტ. XI/XII.6.ასტრონომიული კვლევის მეთოდებისა და ინსტრუმენტების დახასიათებისას
მოსწავლეს შეეძლება:



იმსჯელოს დაკვირვებებისა და თეორიის შეფარდებით როლზე, ტექნიკური პროგრესის
მნიშვნელობაზე ასტრონომიის განვითარებაში;
დაახასიათოს ოპტიკური ტელესკოპების სახეები და თვისებები;
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დაახასიათოს ფოტოგრაფიული ასტრონომიის უპირატესობანი;
ახსნას სპექტრების როლი ციურ სხეულთა შესწავლაში;
დაახასიათოს სპექტრის სხვადასხვა უბანში ციურ სხეულებზე დასაკვირვებელი ხელსაწყოები;
შეადაროს ერთმანეთს ასტრონომიულ დაკვირვებათა შესაძლებლობანი დედამიწის
ზედაპირიდან და კოსმოსური სივრციდან.

არჩ.ასტ. XI/XII.7. ციურ სხეულთა ხილული მოძრაობებისა და ცის სფეროს მათემატიკურ მოდელზე
მსჯელობისას
მოსწავლეს შეეძლება:











დაახასიათოს ვარსკვლავიერი ცის დღეღამური ბრუნვის პარამეტრები;
მიუთითოს მზის, მთვარის, პლანეტების დღეღამურ ბრუნვათა განსა-კუთრებულობები;
განასხვაოს და დაახასიათოს ცის დღეღამური ბრუნვა დედამიწის სხვადასხვა არეში;
განასხვაოს ცის სფეროს პარამეტრთა მნიშვნელობანი სხვადასხვა ციურ სხეულებზე მყოფი
დამკვირვებლებისათვის;
აღწეროს თანავარსკვლავედების ხილვადობის წლიური ცვლილებები;
დაახასიათოს ცაზე თანავარსკვლავედების მიმართ მზის ხილვადი მოძრაობა;
განმარტოს ცაზე მნათობების დღეღამური ორბიტების ძირითადი წერტილები;
მოახდინოს ვარსკვლავთა დაყოფა ამოსვლადობის მიხედვით;
ახსნას სხვადასხვა განედზე დედამიწის ღერძის ორიენტაციის სხვადასხვაობა ჰორიზონტის
მიმართ.

არჩ.ასტ. XI/XII.8. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობებისა და მათი შედეგების განმარტებისას
მოსწავლეს შეეძლება:









აღწეროს და ახსნას მთვარის ფაზების მონაცვლეობა;
განმარტოს სინოდურ და სიდერულ თვეებს შორის რაოდენობრივი თანაფარდობის მიზეზი;
აჩვენოს სამყაროს გეოცენტრული და გეოჰელიოცენტრული მოდელების ხარვეზები
ჰელიოცენტრულ მოდელთან შედარებით;
განმარტოს პლანეტების ძირითადი კონფიგურაციები და დაუკავშიროს ისინი პლანეტათა
ხილვადობებს;
ახსნას მზის ზოდიაქური ხილული მოძრაობის მიზეზი და მისი სხვადასხვაობა სხვა
პლანეტებიდან დაკვირვებისას;
ჩამოაყალიბოს კეპლერის სამი კანონი და განმარტოს მათი მნიშვნელობა ასტრონომიაში.
ახსნას ციურ სხეულებამდე მანძილების განსაზღვრის ხერხები;
ახსნას, რატომ ხდება მზისა და მთვარის დაბნელებები, აღწეროს მათი მიმდინარეობა, სიხშირე,
სახეობანი და მნიშვნელობა ქრონოლოგიისთვის.

არჩ.ასტ. XI/XII.9. დროის აღრიცხვისა და კალენდრების არსზე მსჯელობისას
მოსწავლეს შეეძლება:
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განმარტოს და განასხვაოს დროის ძირითად ეტალონთა (დღე, ღამე, თვე, წელიწადი) სახეობანი;
ახსნას დღის ხანგრძლივობის და მზის დღეღამური ორბიტის ძირითად მახასიათებელთა
წლიური ცვალებადობის მიზეზები და ხასიათი;
ახსნას წლიურ სეზონთა მონაცვლეობის ჭეშმარიტი მიზეზები და ამ მოვლენაში დედამიწის
ღერძის მისივე ორბიტის სიბრტყისადმი დახრის წვლილი;
სწორად განმარტოს მზებუდობებისა და ბუნიობების ცნებები და სხვადასხვა თარიღზე მათი
მოხვედრის შესაძლებლობის მიზეზი;
დაახასიათოს დედამიწის ღერძის რხევა და ბრუნვის პერიოდის ცვალებადობა;
ახსნას კლიმატურ სარტყელთა საზღვრების კავშირი პლანეტის ბრუნვის ღერძის
ორიენტაციასთან;
დაახასიათოს ადგილობრივი და მსოფლიო დრო, მათი გამოყენების მიზანშეწონილობა და
ზოლური დროის პრინციპი;
ახსნას რეალური შუადღის სხვადასხვა საათზე დადგომის მიზეზები;
დაახასიათოს მთვარის და მთვარე-მზისიერი კალენდრების არსი და მათი ხარვეზები;
დაახასიათოს იულიუსის კალენდრის შემოღების აუცილებლობა და მისი ძირითადი
სტრუქტურა;
დაახასიათოს გრიგორიუსის რეფორმის აუცილებლობა და მისი მთავარი შესწორებანი.
გადაიყვანოს მოვლენათა თარიღები ძველიდან ახალ სტილში და პირიქით სხვადასხვა ეპოქაში;
აჩვენოს ახალი სტილის შესაბამისობა ბუნებრივ მოვლენებთან.

არჩ.ასტ. XI/XII.10. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობის მიზეზების ახსნისას
მოსწავლეს შეეძლება:









ჩამოაყალიბოს მსოფლიო მიზიდულობის კანონი და იმსჯელოს მის კავშირზე კეპლერის
კანონებთან;
განმარტოს კოსმოსური სიჩქარეების ფიზიკური არსი;
ახსნას გამოთვლილი და დაკვირვებადი ორბიტების განსხვავების მიზეზი ურანის მაგალითზე,
რამაც ნეპტუნის აღმოჩენა განაპირობა;
ახსნას ოკეანეებში მიქცევა-მოქცევის ხასიათი და წარმოშობის მიზეზები;
ახსნას მიქცევა-მოქცევების ზემოქმედება დედამიწის ბრუნვაზე;
ახსნას, რა სახის მოძრაობას ანიჭებს დედამიწის ღერძს მზისა და მთვარის მიზიდულობა;
ახსნას ვერძის წერტილის მოძრაობა თანავარსკვლავედების მიმართ და კონკრეტულ
ზოდიაქოში მზის შესვლის თარიღის ცვლა;
განმარტოს კოსმონავტიკის მნიშვნელობა ციურ სხეულთა და დედამიწის შესწავლაში.

არჩ.ასტ.XII.11. მზის სისტემის სხეულთა აგებულებასა და განვითარებაზე მსჯელობისას
მოსწავლეს შეეძლება:





ახსნას, თუ როგორია და რა მეთოდით ისაზღვრება დედამიწის ფორმა და სიდიდე;
დაახასიათოს მთვარის აგებულება და მოძრაობა, მისი ევოლუცია;
დაახასიათოს ცალ-ცალკე დედამიწის ჯგუფის პლანეტების: მერკურის, ვენერას, დედამიწის და
მარსის ფიზიკური და ორბიტული მახასიათებლები, მათი გეოლოგიური ისტორია;
დაახასიათოს გიგანტი პლანეტების ფიზიკური და ორბიტული მახასიათებლები,
წარმოდგენები მათ ევოლუციაზე;
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დაახასიათოს პლანეტათა რგოლები და არსებული წარმოდგენები მათ წარმოშობასა და
დინამიკაზე;
დაახასიათოს მზის სისტემის მცირე სხეულთა: კომეტების, მეტეორიტების, მეტეორული
სხეულების ძირითადი თვისებები და წარმოდგენები მათი წარმოშობის შესახებ;
ახსნას, თუ რატომ არსებობს ყოველწლიური და არაყოველწლიური მეტეორული წვიმები;
დაახასიათოს დედამიწაზე ვარდნილი მეტეორიტების ქიმიური შემადგენლობა, მასები, ასევე
ვარდნის სიხშირე და შედეგები;
აღწეროს მზის სიდიდე, ბრუნვა, შედგენილობა, შრეები და ენერგიის წყარო;
აღწეროს მზის, ქარის მოვლენა, აქტიურობის ციკლი და ფორმები და მზის, ქარის გავლენა
დედამიწაზე.

არჩ.ასტ.XII.12. ვარსკვლავთა აგებულებისა და ევოლუციის განხილვისას
მოსწავლეს შეეძლება:











დაახასიათოს ვარსკვლავთა ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები და მათი ცვლილების
ფარგლები;
აღწეროს ვარსკვლავთა სპექტრები და მათი კავშირი ტემპერატურასთან;
განმარტოს ხილული და აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდეები და ახსნას, რა ინფორმაციას
შეიცავენ ისინი;
აღწეროს ვარსკვლავების წარმოშობის პროცესი;
ახსნას ვარსკვლავებში ენერგიის გენერაციის მექანიზმი, თერმობირთვული რეაქციების
ციკლები;
იმსჯელოს ვარსკვლავის პარამეტრთა ცვლაზე მისი ევოლუციის დროს;
განმარტოს სპექტრი-ნათობის დიაგრამის არსი;
დაასახელოს და აღწეროს ცვალებად ვარსკვლავთა ტიპები (ცეფეიდები, ახლები, ზეახლები);
აღწეროს ვარსკვლავთა ევოლუციის ბოლო სტადია, გრავიტაციული კოლაფსი, ზეახლის
აფეთქება;
დაახასიათოს კომპაქტური ობიექტების – თეთრი ჯუჯების, ნეიტრონული ვარსკვლავების და
შავი ხვრელების – წარმოშობის პროცესი და მათი თვისებები.

არჩ.ასტ.XII.13. ჩვენი გალაქტიკის დახასიათებისას
მოსწავლეს შეეძლება:







ჩვენი გალაქტიკის შიგნით ვარსკვლავთა კონცენტრაციის არათანაბრობის ხასიათის სწორი
აღწერა;
ღია და სფერულ ვარსკვლავთა გროვების ცნების განმარტება;
ირმის ნახტომის ფენომენის სწორად ინტერპრეტირება;
ჩვენი გალაქტიკის აგებულებისა და ბრუნვის აღწერა;
ჩვენს გალაქტიკაში მზის სისტემის ადგილსა და მის ორბიტულ პარამეტრებზე მსჯელობა;
ვარსკვლავთშორისი მატერიის ფორმებზე მსჯელობა.

არჩ.ასტ.XII.14. მეტაგალაქტიკის აგებულებისა და მოძრაობის დახასიათებისას
მოსწავლეს შეეძლება:
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სხვა გალაქტიკების აღმოჩენის მეთოდებზე მსჯელობა;
ჩვენი უახლოესი გალაქტიკების დახასიათება;
გალაქტიკების გროვათა დახასიათება, მათ შორის, ადგილობრივი ჯგუფისა;
ჰაბლის კანონის აღმოჩენის მნიშვნელობის ახსნა;
მეტაგალაქტიკის გაფართოების დაკვირვებად მოვლენაზე და მის თეორიულ ახსნაზე
მსჯელობა;
დიდი აფეთექების მოვლენისა და მისი შედეგების არსის განმარტება;
რადიოგალაქტიკების და კვაზარების, ბლაზარების დახასიათება;
ახსნას რელიქტური გამოსხივება და მისი როლი სამყაროს მოდელის დადგენაში.

არჩ.ასტ.XII.15. სამყაროში სიცოცხლის გავრცელებულობის პრობლემაზე მსჯელობისას
მოსწავლეს შეეძლება:








აღწეროს სიცოცხლის აღმოცენების შესაძლო გზები;
ახსნას, რა მეთოდებით შეიძლება არამზისიერი პლანეტების აღმოჩენა და გადმოსცეს ამ
სფეროში მიღწეული შედეგები;
იმსჯელოს, რომელი ტიპის ვარსკვლავებია ხელშემწყობი მათ პლანეტებზე ცივილიზაციის
განვითარებისთვის;
განმარტოს რადიოგადაცემათა მნიშვნელობა არამიწიერი ცივილიზაციების აღმოჩენისა და
მათთან ინფორმაციული კონტაქტისათვის;
იმსჯელოს ცივილიზაციათა კლასიფიკაციის შესახებ;
ახსნას, რას ეწოდება ურთიერთკომუნიკაბელური ცივილიზაციები და რა განსაზღვრავს მათ
რაოდენობას გალაქტიკაში;
იმსჯელოს შესაძლო პალეოკონტაქტზე და არამიწიერ გონიერ არსებებთან შეხვედრის
პერსპექტივებსა და მნიშვნელობაზე.

პროგრამის შინაარსი

1. ასტრონომიის საგანი, მისი ადგილი შემეცნებასა და პრაქტიკაში, განვითარების მოკლე
ისტორია.
ასტრონომიის წარმოშობის მიზეზები. დროის აღრიცხვის, გარემოში ორიენტირების, დედამიწის
მახასიათებლების დადგენისა და გარემომცველი კოსმოსის გააზრების ამოცანები. ასტრონომიის
კავშირი სხვა მეცნიერებებთან, რელიგიასთან, ფილოსოფიასთან, ხელოვნებასთან. ასტრონომიის
მეთოდებისა და მიღწევების მოკლე ისტორია. სამყაროს ზოგადი სტრუქტურა.

ასტრონომიის ისტორია საქართველოში (დამატებითი საკითხავი).
ასტრონომიული
ტერმინებისა
და
ცოდნის
გავრცელების
ისტორია
ზეპირსიტყივიერების,
ასტრონომიულ-ასტროლოგიური
ხელნაწერების,
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საქართველოში.
მატიანეების,

ლიტერატურული ძეგლების, თარგმნითი და ორიგინალური
თხზულებების, ცნობარების, ენციკლოპედიების მიხედვით.

ასტრონომიულ-კალენდრული

2. ასტრონომიული კვლევის მეთოდები და ინსტრუმენტები.
დაკვირვება – ასტრონომიის საფუძველი. თეორიის როლი დაკვირვების მონაცემთა ინტერპრეტაციაში.
სხვა ფუნდამენტურ მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების მნიშვნელობა ასტრონომიისათვის. ოპტიკური
ტელესკოპების ძირითადი ტიპები და მათი მახასიათებლები. ფოტოგრაფიული ასტრონომია.
სპექტრული ანალიზის მნიშვნელობა. სპექტრული ხელსაწყოები. რადიოტელესკოპი და
რადიოინტერფერომეტრი. დედამიწის ატმოსფეროს როლი და გარეატმოსფერული ასტრონომია.
რენტგენული და გამა-ტელესკოპები. დაკვირვებანი ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ უბნებში.

3. ციურ სხეულთა ხილული მოძრაობა ცაზე და ცის სფეროს მათემატიკური მოდელი.
ვარსკვლავიერი ცის დღეღამური ბრუნვა. ვარსკვლავთა დღეღამური ორბიტების მახასიათებლები. ცის
სფეროს ძირითადი წრეები და წერტილები. მნათობთა ამოსვლა-ჩასვლა და კულმინაციები. მთვარის,
მზის და პლანეტების დღეღამური მოძრაობის თავისებურებანი და მათი მოძრაობა ვარსკვლავთა
ფონის მიმართ. დღე-ღამის სახეობანი. თანავარსკვლავედები, მათი ხილვადობის წლიური ცვლა. მზის
მოძრაობა თანავარსკვლავედთა მიმართ. ეკლიპტიკა. ბუნიობები და მზებუდობები. ცის სფეროს
ბრუნვა სხვადასხვა განედზე. სამყაროს ღერძის ჰორიზონტისადმი დახრის კავშირი დამკვირვებლის
განედთან. ვარსკვლავთა კლასიფიკაცია ამოსვლადობის მიხედვით. ცის სფეროს მახასიათებელთა
სხვადასხვაობა სხვადასხვა ციურ სხეულზე მყოფი დამკვირვებლებისათვის.
4. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობანი და მათი შედეგები.
მთვარის ფაზები და მათი ახსნა. სიდერული და სინოდური თვეები. პლანეტების გარემოქცევა მზის
მიმართ და მათი ხილვადობანი ორბიტების სხვადასხვა მონაკვეთში. გეოცენტრული,
ჰელიოცენტრული და გეოჰელიოცენტრული მოდელები. პლანეტების კონფიგურაციები (შეერთებანი,
ელონგაციები, პირისპირდგომა, კვადრატურები). სიდერული და სინოდური პერიოდები. მზის
ზოდიაქური სვლის ახსნა დედამიწის გარემოქცევით. ანალოგიები სხვა პლანეტებიდან
დაკვირვებისას. კეპლერის კანონები და მათი მნიშვნელობა. მზის ხილული წლიური მოძრაობის
უთანაბრობის ახსნა. ციურ სხეულთა მასების განსაზღვრა. მანძილთა განსაზღვრა ასტრონომიაში.
დღეღამური და წლიური პარალაქსები. მზის და მთვარის დაბნელებანი და მათი კავშირი
ქრონოლოგიასთან. მთვარის ორბიტის მახასიათებლები.

5. დროის აღრიცხვა და კალენდრები.
დროის ერთეულები. დღე-ღამე: ჭეშმარიტი, მზისიერი, საშუალო მზისიერი, ვარსკვლავიერი,
მთვარისმიერი და ა.შ. წელიწადის დროთა ცვლის მიზეზები. დედამიწის ღერძის დახრის როლი.
ბუნიობები და მზებუდობები. ჭეშმარიტი და საშუალო მზისიერი დრო. ადგილობრივი, მსოფლიო,
ზოლური, დეკრეტული და საზაფხულო დროები. თარიღის ცვლის ხაზი. კალენდრის მნიშვნელობა.
მთვარის, მთვარე-მზისიერი და მზისიერი კალენდრები. ძველეგვიპტური, რომაული, იულიუსის,
გრიგორიუსის კალენდრები.

(დამატებითი საკითხავი)
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თვის სახეობანი. წელიწადის სახეობანი. დღის ხანგრძლივობის, მზის ამოსვლა-ჩასვლის და
კულმინაციის წერტილთა წლიური ცვლა. კლიმატური სარტყლები დედამიწასა და სხვა პლანეტებზე.
დედამიწის ღერძისა და ბრუნვის სიჩქარის რხევები. ატომური დრო. ძველი და ახალი სტილის
კალენდრების ურთიერთგადაყვანა. კალენდარული ერების სახეობანი. საუკუნეთა და ათასწლეულთა
დასაწყისის პრობლემა. ქრისტიანული წელთაღრიცხვის ისტორია. მაიას ცივილიზაციის კალენდარი.
6. ციურ სხეულთა ჭეშმარიტი მოძრაობების მიზეზები.
მსოფლიო მიზიდულობის კანონი და მისი კავშირი კეპლერის კანონებთან. ორი სხეულის ამოცანა.
ციურ სხეულთა ორბიტების მათემატიკური გამოთვლა. კოსმოსური სიჩქარეები. შეშფოთებები
პლანეტების მოძრაობაში. მათი გამოთვლის პრინციპი. ნეპტუნის თეორიული აღმოჩენა. მთვარემზისიერი მოქცევები და მათი გამოვლინებანი: გავლენა დედამიწის ბრუნვაზე, ღერძის პრეცესიულ
რხევაზე,
ვარსკვლავთა
ხილვადობების
ცვლაზე.
ვერძის
წერტილის
მოძრაობა
და
თანავარსკვლავედებში მისი შესვლის თარიღის ცვლილება. ხელოვნური კოსმოსური სხეულების
მოძრაობა. კოსმონავტიკის მოკლე ისტორია და მისი წვლილი დედამიწის, მზის სისტემისა და სხვა
ასტრონომიული ობიექტების კვლევაში.
7. მზის სიტემის სხეულთა აგებულება და განვითარება.
დედამიწის ფორმა და სიდიდე. მთვარის აგებულება და მოძრაობა. დიდი პლანეტები და მათი
თანამგზავრები: მათი წარმოშობა და საერთო ორბიტული მახასიათებლები. დედამიწის ჯგუფის
პლანეტები: მერკური, ვენერა, მარსი. მათი თვისებები, აგებულება, ატმოსფეროები, პლანეტათა
შედარებითი გეოლოგიური დახასიათება. გიგანტი პლანეტები: იუპიტერი და მისი ატმოსფერო,
ღრუბელთა სისტემა და საიდუმლო წითელი ლაქა. სატურნის რგოლთა სისტემა, სხვა დიდი
პლანეტების რგოლები. ასტეროიდული სარტყელი. პლანეტების ძებნა. ჯუჯა პლანეტათა ჯგუფი.
პლუტონ-ქარონის სისტემა. კომეტები. მეტეორული ნივთიერება. მეტეორები და “ვარსკვლავთა”
წვიმები. მეტეორიტები და მათი როლი დედამიწის ზედაპირის ფორმირებაში. მზე: მისი სიდიდე,
ფიზიკური მახასიათებლები, ბრუნვა, შედგენილობა. მზის ენერგიის წყარო: თერმობირთვულ
რეაქციათა ციკლები. მზის ატმოსფეროს აგებულება. მზის ქარი. მზის აქტიურობა და მისი
ციკლურობა, გავლენა ბიოსფეროზე.

8. ვარსკვლავთა აგებულება და ევოლუცია
მანძილები ვარსკვლავებამდე. ვარსკვლავთა სიდიდეები, მასები, ნათობები, ტემპერატურები, ფერები,
სპექტრები. ხილული და აბსოლუტური ვარსკვლავური სიდიდეები. ჯერადი ვარსკვლავები.
ვარსკვლავთა წარმოშობა. ენერგიის წყაროები და მათი ხანგრძლივი მდგრადობის მიზეზები.
ვარსკვლავთა ქიმიური შედგენილობა და მისი ცვლილება. ჰერცშპრუნგ-რესელის დიაგრამა და
ნათობის კლასები. სპექტრული პარალაქსები. ჯერადი ვარსკვლავები. ბნელებადი სისტემები.
ცვალებადი ვარსკვლავები. ცეფეიდები. ახალი, ახლისმსგავსი და ზეახალი ვარსკვლავები. წითელი
გიგანტები. ზეახალთა ნაშთები და ზემკვრივი კონფიგურაციები. თეთრი ჯუჯები, ნეიტრონული
ვარსკვლავები (პულსარები) და შავი ხვრელები (შავი ორმოები). ვარსკვლავთა მოდელები.

9. ჩვენი გალაქტიკა
ირმის ნახტომის ვარსკვლავთა კუნძული. ღია და სფერული ვარსკვლავთა გროვები, მათი ევოლუცია
და ასაკი. ვარსკვლავთა დათვლები. ჩვენი გალაქტიკა – გრავიტაციულად ბმული სისტემა. გალაქტიკის
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ფორმა, ზომა, აგებულება, ბრუნვა. მზის სისტემის ადგილი გალაქტიკაში. ვარსკვლავთა
კონცენტრაციის ხასიათი. მტვერი და აირი ვარსკვლავთშორის სივრცეში, ნისლეულები.

10. მეტაგალაქტიკის აგებულება და მოძრაობა
სხვა გალაქტიკების აღმოჩენის ისტორია. ჩვენი გალაქტიკის თანამგზავრი გალაქტიკები. ანდრომედეს
გალაქტიკა და მისი თანამგზავრები. გალაქტიკათა ადგილობრივი ჯგუფი, გალაქტიკების გროვები და
ზეგროვები. გალაქტიკათა ფორმები, ზომები, ნათობები, მასები. გალაქტიკათა ჰალოები. ჰაბლის
კანონი. აინშტაინის ფარდობითობის ზოგადი თეორია და მეტაგალაქტიკის გაფართოება, მისი
შესაძლო შედეგები. ბნელი მატერია და ბნელი ენერგია. რადიოგალაქტიკები, კვაზარები, ბლაზარები.
რელიქტური გამოსხივება და სამყაროს არასტაციონარულობა. დიდი აფეთქების თეორია. სამყაროს
დროითი ჭრილი და ერთდროული სურათის დანახვის შეუძლებლობა.

11. სამყაროში სიცოცხლის გავრცელებულობის პრობლემა
სიცოცხლის განმარტება და მისი აღმოცენების შესაძლო გზები. მზის სისტემის მიმოხილვა
სიცოცხლის არსებობის პირობების თვალსაზრისით. არამზისიერ პლანეტათა ძიების მეთოდები და
შედეგები, მათი აღმოჩენის სიძნელეები.
ცივილიზაციის განვითარებისთვის ხელშემწყობ
ვარსკვლავთა ტიპები. რადიოგადაცემათა მნიშვნელობა არამიწიერი ცივილიზაციების მოძებნისა და
მათთან ინფორმაციული კონტაქტისათვის. ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებათა ერთნაირობა სამყაროში.
ცივილიზაციათა კლასიფიკაცია: შკლოვსკის, კარდაშოვის, საგანის და ჰოუკინგის იდეები. კოსმოსური
სასწაული და ამ თეორიის კრიტიკა. ურთიერთკომუნიკაბელურ ცივილიზაციათა რაოდენობის
შეფასებანი. შესაძლო პალეოკონტატი (მითები, არქეოლოგიური ძეგლები, დაგვიანებული
რადიოექოები). არამიწიერ გონიერ არსებებთან შეხვედრის პერსპექტივა და მნიშვნელობა.
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თავი LXXXI
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი ”ბუნების ძეგლების მონიტორინგი"
საგნობრივი პროგრამა

X/XI/XII კლ.
ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი
საშუალო საფეხურზე კურსის - ,,ბუნების ძეგლების მონიტორინგი” - შესწავლის შედეგად მოსწავლე
შეძლებს, შეიმეცნოს საქართველოს მრავალფეროვანი ბუნების იშვიათი სილამაზე, ლანდშაფტების,
ბუნების ძეგლებისა და მასთან მიახლოებული ობიექტების მნიშვნელობა და რაობა; გაიაზროს ჩვენს
ქვეყანაში არსებული ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის აუცილებლობა; გაიგოს საქართველოში
არსებული ეროვნული პარკების, ნაკრძალების, აღკვეთილების, ბუნების ძეგლების დანიშნულება და
ფუნქციები; გაათვითცნობიეროს ჩვენი ქვეყნის ბუნების კვლევის, დაცვისა და მოვლა-პატრონობის
საკითხში გეოგრაფიის, როგორც სასწავლო საგნის, როლი და მნიშვნელობა.
სასწავლო კურსი, აგრეთვე, ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში ეკოლოგიური განათლების ამაღლებას,
ბუნების დაცვისა და ბუნებრივი მემკვიდრეობის გადარჩენის აუცილებლობის გააზრებას,
პატრიოტული და მოქალაქეობრივი ვალდებულების ჩამოყალიბებას.
კურსის - ,,ბუნების ძეგლების მონიტორინგი” - სწავლების პროცესში თეორიული ნაწილის გარდა,
დიდი ყურადღება ეთმობა პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელებას, რაც გულისხმობს
მოსწავლეთა მიერ საკუთარი ქვეყნის ბუნებრივი გარემოს შესწავლას, მათი საცხოვრებელი ადგილის
სიახლოვეს ბუნების ძეგლების, ბუნების იშვიათი წარმონაქმნებისა და სხვა გეოგრაფიული
ობიექტების მოძიებას, ამ ობიექტების მორფომეტრიულ და მორფოგრაფიულ აღწერას, GPS მიმღების
გამოყენებით კოორდინატების დადგენას, ფოტოარქივის შექმნას, მოპოვებული მასალების
საფუძველზე კონკრეტული ბუნებრივი წარმონაქმნების ადგილის გეგმებზე ან სქემატურ რუკებზე
დაფიქსირებას; მათი მოკლეტექსტური კადასტრის შექმნას და ყოველწლიური მონიტორინგის
განხორციელებას (ჯგუფი დამოუკიდებლად ატარებს კვლევა-ძიებას და ახორციელებს მონიტორინგს
წინა ჯგუფის მიერ შესწავლილ ბუნების ძეგლებზე ან სხვა გეოგრაფიულ ობიექტებზე.
შეძლებისდაგვარად, ამდიდრებს მოკლეტექსტურ კადასტრს ახალი ინფორმაციით).
მოსწავლეთა მიერ აღნიშნული კურსის გავლა და საველე სამუშაოების ჩატარება შესაძლებელს გახდის,
მათ დამოუკიდებლად აწარმოონ სხვადასხვა სახის კვლევები, კერძოდ, ფიზიკურ-გეოგრაფიული,
საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული, ეკოლოგიური და გარემოს დაცვითი მიმართულებით. აგრეთვე,
სასწავლო კურსი მომავალი სტუდენტებისათვის აკადემიური ცოდნის დაგროვების და სამეცნიეროკვლევითი უნარ-ჩვევების გამომუშავების ერთგვარი წინაპირობა იქნება.

ბ) ,,ბუნების ძეგლების მონიტორინგი” სწავლების მიზნები:
საგნის სწავლების მიზნებია:
 მოსწავლე გაეცნოს ეკოლოგიისა და კარტოგრაფიის საკითხებს;
 მოსწავლეს დაეხმაროს ლოკალური გარემოს აღქმაში;

191














მოსწავლემ შეძლოს კვლევის ობიექტის იდენტიფიცირება;
მოსწავლემ შეძლოს საკვლევი პროცესის დაგეგმვა და ორგანიზება;
მოსწავლეს გამოუმუშავდეს ველზე მუშაობის უნარ-ჩვევები;
ფოკუს ჯგუფების შექმნა და მათი ორგანიზება;
შეთანხმებული თანამშრომლობა გუნდის წევრებთან;
მოსწავლემ შეძლოს ადგილის გეგმის ან სქემატური რუკის შედგენა;
მოსწავლემ შეძლოს GPS მიმღების გამოყენება, GPS-ით მიღებული ინფორმაციის
კომპიუტერში გადატანა და მისი დამუშავება GPS სისტემაში;
მოსწავლემ შეძლოს პრეზენტაციის მომზადება;
მოსწავლემ შეძლოს პრეზენტაციის წარდგენა აუდიტორიისათვის;
მოსწავლემ შეძლოს კვლევების შედეგების მოკლეტექსტურ კადასტრში ასახვა;
მოსწავლემ შეძლოს ბუნების ძეგლების მონიტორინგი.

გ) კურსის სწავლების ორგანიზება
არჩევითი საგნის - ”ბუნების ძეგლების მონიტორინგი” - სასწავლო პროგრამა გათვლილია 60
აკადემიურ საათზე, რომლის სწავლება გათვალისწინებულია ორი სემესტრის განმავლობაში.
არჩევითი საგნის სწავლება შეიძლება როგორც საგაკვეთილო პერიოდში, ასევე კლასგარეშე
გაკვეთილის სახით და ამიტომ
მისი საათობრივი განაწილება შეიძლება დარეგულირდეს
მასწავლებლის მიერ.
სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული. მაგ., არჩ. ბუნ.ძეგ.მონ.
X/XI/XII.1. – პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ.
= არჩევითი), მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს ( ბუნ. ძეგ. მონ. = ბუნების ძეგლების მონიტორინგი),
მესამე ნიშანი X/XI/XII მიუთითებს, რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII
კლასები), ხოლო ბოლო ნიშანი 1 კი - შედეგის რიგს (1- პირველი შედეგი).

დ) საგნის სწავლების მიმართულების აღწერა
გეოეკოლოგია და ბუნების დაცვა.
ამ მიმართულების მიზანია: მოსწავლემ გააცნობიეროს
გეოეკოლოგიის ცოდნის მნიშვნელობა ბუნებისა და საზოგადოების ურთიერთზემოქმედების
პროცესის თავისებურებათა გათვალისწინებით; გაეცნოს გეოეკოლოგიის კვლევის საგანს, ეკოლოგიურ
პრობლემათა ძირითად სახეებს მსოფლიოსა და საქართველოში; შეისწავლოს გარემოს დაბინძურების
წყაროები და ობიექტები; გააცნობიეროს საქართველოში შექმნილი დაცული ტერიტორიების ქსელის
(ეროვნული პარკები, ნაკრძალები, ბუნების ძეგლები და სხვ.) მნიშვნელობა ქვეყნის ბუნებრივი
მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით; გაეცნოს საქართველოში არსებულ დაცულ ტერიტორიებს
და შეძლოს მათი რუკაზე ჩვენება.
კარტოგრაფია და გეოინფორმაციული სისტემები (GIS). ამ მიმართულების მიზანია: მოსწავლემ
შეძლოს გარემოში ორიენტირება, დაეუფლოს ჰორიზონტის მხარეების დადგენის რამდენიმე მეთოდს;
შეძლოს საკვლევი გარემოს კარტოგრაფიული ნახაზის შექმნა; შეისწავლოს GPS მიმღები და შეეძლოს
მისი სწორი ექსპლუატაცია; შეძლოს კვლევის პროცესში გეოინფორმაციული (GIS) სისტემების ჩართვა
და მათი მეშვეობით მონაცემების მოპოვება და დამუშავება.
საველე უნარ-ჩვევები და პრაქტიკული სამუშაოები. ამ მიმართულების მთავარი მიზანია: მოსწავლემ
შეძლოს ჩასატარებელი სამუშაოების და კვლევების გააზრება და მათი შესრულების გზებისა და
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მექანიზმების დასახვა; მოახდინოს ჯგუფის ორგანიზება და შეეძლოს ჯგუფთან შეთანხმებით
საქმიანობა; გაეცნოს და ფლობდეს ველზე მუშაობის წესებს და იცოდეს ექსტრემალურ სიტუაციებში
ქცევის წესები.

საგნობრივი კომპეტენციები
XI/XII კლასი

ბუნების ძეგლების მონიტორინგი
სტანდარტი

კურსის შესწავლის შემდეგ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:
გეოეკოლოგია და ბუნების
დაცვა

კარტოგრაფია და გეოინფორმაციული
სისტემები (GIS)

საველე უნარ-ჩვევები და
პრაქტიკული სამუშაოები

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.1.
შეუძლია გეოეკოლოგიის,
როგორც სამეცნიერო დარგის
შემეცნება;

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII. 3. შეუძლია
გეგმის/რუკის შედგენა საველე
პირობებში ინფორმაციის შეგროვების,
მასალების ორგანიზებისა და
ანალიზის საფუძველზე;

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.6.
შეუძლია წყაროებში საჭირო
მასალების მოძიება და მათი
დამუშავება;

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.2.
შეუძლია მსჯელობა ბუნების
დაცვის მნიშვნელობაზე.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.4. შეუძლია
GPS მიმღების გამოყენება- მონაცემების
მიღება და შენახვა;
არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.5. შეუძლია
GPS-ით მიღებული ინფორმაციის
კომპიუტერში გადატანა და მისი
შესაბამისი დამუშავება.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.7.
შეუძლია ფოკუს ჯგუფების შექმნა;
არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.8.
შეუძლია ველზე მუშაობის უნარჩვევების გამოყენება;
არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.9.
შეუძლია პრეზენტაცია და
ინფორმაციის სისტემაში
განთავსება.

გეოეკოლოგია და ბუნების დაცვა
არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.1. შეიმეცნებს გეოეკოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დარგს.
შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:
 ასახელებს და ერთმანეთისგან მიჯნავს გეოგრაფიის, გეოლოგიისა და ეკოლოგიის საკითხებს;
 ასახელებს გეოეკოლოგიის კვლევის ობიექტებს;
 გეოეკოლოგიურ საკითხებზე მსჯელობისას იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.2. აცნობრიერებს ბუნების დაცვის მნიშვნელობას.
შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:
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ეცნობა და ჩამოთვლის ეკოლოგიურ პრობლემათა სახეებს (წყლის, ჰაერის, ნიადაგის
დაბინძურება და სხვა);
ადგენს ან განსაზღვრავს გარემოს დაბინძურების წყაროებს და დაბინძურების ობიექტებს მისი
საცხოვრებელი ადგილის მიდამოებში;
მოიპოვებს და ეცნობა ინფორმაციას (ლიტერატურა, ინტერნეტი) ეკოლოგიის სამართალზე
(ბუნებით სარგებლობის უფლება, ეკოლოგიურ-სამართლებლივი პასუხისმგებლობა, გარემოს
დაცვის საერთაშორისო კონვენციები და სხვა);
ასახელებს დაცული ტერიტორიების სისტემის ძირითად ფუნქციებს;
ასახელებს და განმარტავს დაცული ტერიტორიების კატეგორიებს და მათ შორის ძირითად
განსხვავებებს;
მოიძიებს დაცულ ტერიტორიებს (ეროვნული პარკები, ნაკრძალები, აღკვეთილები და სხვა)
რუკაზე.

კარტოგრაფია და გეოინფორმაციული სისტემები (GIS)
არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.3. შეუძლია გეგმის/რუკის შედგენა.
შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:





ფლობს და იყენებს გარემოში ორიენტირების, ჰორიზონტის მხარეების დადგენის ტრადიციულ
და თანამედროვე მეთოდებს;
საკვლევ ადგილს გეგმაზე/რუკაზე გამოსახავს პირობითი ნიშნებით;
შესადგენი რუკისთვის ანგარიშობს და სამუშაო ფორმატზე არგებს მასშტაბს;
ადგენს ბუნების ძეგლისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის გეგმას/რუკას საველე პირობებში
ინფორმაციის შეგროვების, მასალების სისტემატიზაციისა და ანალიზის საფუძველზე.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.4. შეუძლია GPS მიმღების გამოყენება: მონაცემების მიღება და
შენახვა.
შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:





მართავს და სწორად მოიხმარს GPS მიმღებს;
GPS მიმღების საშუალებით ადგენს წერტილოვანი ადგილის/პოლიგონის კოორდინატებს,
აბსოლუტურ სიმაღლეს, ჰორიზონტის მხარეებს და მიღებული მონაცემების შესაძლო
ცდომილებას;
მიღებულ მონაცემებს ინახავს GPS-ის მეხსიერებაში.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.5.შეუძლია GPS-ით მიღებული ინფორმაციის კომპიუტერში
გადატანა და მათი შესაბამისი დამუშავება.
შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:




Garmin Map Source კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით ახდენს GPS-ში შენახული
მონაცემების კომპიუტერში ექსპორტს;
ექსპორტირებული მონაცემებით კ.პ. Google Earth-ში პოულობს ბუნების ძეგლისა და მისი
მიმდებარე ტერიტორიის ორთოფოტოს;
GPS-ის მონაცემებს Google Earth-ის საშუალებით ინახავს .kmz ფაილად;
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აღწევს GPS მიმღების, Garmin Map Source-ისა და Google Earth-ის ურთიერთთავსებადობას და
შეუძლია მათი ინტეგრირებული მოხმარება.

საველე უნარ-ჩვევები და პრაქტიკული სამუშაოები
არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.6. შეუძლია წყაროებში საჭირო მასალების მოძიება და მათი
დამუშავება.
შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:





მუშაობს წერილობით წყაროებზე და შეუძლია საჭირო ცნობების მოძიება;
ადგილობრივი მოსახლეობისგან მოიპოვებს კვლევისთვის საჭირო ინფორმაციას;
აანალიზებს სხვადასხვა გზით მოპოვებულ ინფორმაციას და შეუძლია მარგი ცნობების
გამორჩევა;
ადგენს პლობლემურ საკითხებს და პოულობს მათი გადაჭრის გზებს.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.7. შეუძლია ფოკუს ჯგუფების შექმნა.
შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:





სახავს ამოცანებს და ადგენს, რა ტექნიკური საშუალებები დასჭირდება მის განსახორცილებლად;
იცის საჭირო ინვენტარის გამოყენების წესები;
აყალიბებს მიზნობრივ ფოკუს ჯგუფებს და ოპტიმალურად ანაწილებს სამუშაოს;
უზრუნველყოფს ფოკუს ჯგუფების ურთიერთშეთანხმებულ საქმიანობას.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.8. შეუძლია ველზე მუშაობის უნარ-ჩვევების გამოყენება.
შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:





ფლობს და იყენებს საველე პირობებში გადაადგილების და ქცევის წესებს;
ფლობს და საჭიროების შემთხვევაში იყენებს გაუთვალისწინებელ, ექსტრემალურ სიტუაციებში
ქცევის წესებს;
იცნობს და იცავს ბუნების ძეგლზე საქმიანობის წესებს;
ფლობს საველე პირობებში ინფორმაციის მოპოვების და ჩაწერის უნარ-ჩვევებს.

არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.9. შეუძლია პრეზენტაცია და ინფორმაციის სისტემაში განთავსება.
შედეგი მიღწეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლე:




ახდენს მოპოვებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას;
წარმოადგენს პრეზენტაციას მისთვის ხელმისაწვდომი საშუალებებით;
ჩატარებული სამუშაოს შედეგებს ათავსებს მონაცემთა ერთიან ბაზაში.
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პროგრამის შინაარსი

გეოეკოლოგია და ბუნების დაცვა.
გეოეკოლოგია – მეცნიერების დარგი;
გეოეკოლოგიის კვლევის საგანი;
გლობალური და რეგიონული ეკოლოგიური პრობლემები;
ბუნების გარემოს დაბინძურების წყაროები და ობიექტები;
დაცული ტერიტორიების ზოგადი დახასიათება;
საქართველოს დაცული ტერიტორიების კატეგორიები;
საქართველოს დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის.

კარტოგრაფია და გეოინფორმაციული სისტემები.
ორიენტირება;
გეგმის და რუკის პირობითი ნიშნები;
მასშტაბის დადგენა;
კარტოგრაფიული ნახაზის შექმნა;
GPS მიმღები;
GPS პროგრამები.

საველე უნარ-ჩვევები და პრაქტიკული სამუშაოები.
წერილობით წყაროებზე მუშაობა;
ადგილობრივი მოსახლეობისგან ინფორმაციის მოძიება;
მასალების სისტემატიზაცია, ანალიზი და ანგარიში;
საველე სამუშაოებისთვის მზადება;
ველზე მუშაობის უსაფრთხოების წესები.
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თავი LXXXII
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი ”კონსერვაციული ბიოლოგიის საფუძვლები”
საგნობრივი პროგრამა
X/XI/XII კლასი
ზოგადი ნაწილი
ა)შესავალი
ადამიანების აქტივობამ კაცობრიობა ეკოლოგიური კრიზისის წინაშე დააყენა. შედეგად,
იმ
პოპულაციებისა და მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების უმეტესი ნაწილი, რომლებზეც ადამიანი
სასიცოცხლოდ არის დამოკიდებული, გადაშენების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, ბევრი მათგანი კი
უკვე გადაშენდა კიდეც. ადამიანთა პოპულაციის და მათი საჭიროებების სწრაფი ზრდა ხელს უწყობს
ეკოლოგიური კრიზისის გაღრმავებას.
აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადსაგადსაგანმანათლებლო სკოლა მოსწავლეს
აძლევდეს ისეთ ცოდნას და უყალიბდებდეს ისეთ უნარ-ჩვევებს, რომლებიც მომავალში, ნებისმიერ
ცხოვრებისეულ სიტუაციაში სწორი გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი იქნება. მოსწავლეებში
აქტიური გარემოსდაცვითი პოზიციის ჩამოყალიბება კი ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების
ერთ-ერთი პრიორიტეტია.
კონსერვაციული ბიოლოგია არის მეცნიერების ახალი მიმართულება. ის შეისწავლის ბიოლოგიური
მარავალფეროვნების შენარჩუნებისა და აღდგენის გზებს; ბიოლოგიური რესურსების იმგვარად
გამოყენებას, რომ მინიმალური ზიანი მიადგეს არსებულ ბიომრავალფეროვნებას.

კონსერვაციული ბიოლოგია ეფუძნება ბიოლოგიურ მეცნიერებებსა (ეკოლოგია, ბოტანიკა,
ზოოლოგია, გენეტიკა, ევოლუციური ბიოლოგია და სხვა) და ბუნებრივი რესურსების მართვის
დარგებს.
ამასთან, კონსერვაციული ბიოლოგია მეცნიერების მკვეთრად გამოხატული ინტერდისციპლინარული
დარგია, რაც იმით გამოიხატება, რომ აშკარაა კავშირი სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებთან
და ეთიკის საკითხებთან. კონსერვაციულ ბიოლოგიაში გამოიყენება კვლევის მეთოდები, რომლებიც
მჭიდრო კავშირს ამყარებენ სხვა დარგებსა და დისციპლინებს შორის.

ბ) საგნის სწავლების მიზნები და ამოცანები
არჩევითი კურსის მიზანია, მოსწავლე გაეცნოს კონსერვაციული ბიოლოგიის საფუძვლებს, შეაფასოს
აღნიშნულ სფეროში დასაქმების პერსპეტქივები. საფუძველი ჩაუყაროს იმ ცოდნასა და
კომპეტენციებს, რომლებიც საშუალებას მისცემს სკოლადამთავრებულს, დამოუკიდებლად
გააგრძელოს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება სასურველი მიმართულებით.
კონსერვაციული ბიოლოგიის არჩევითი სასკოლო კურსის დასრულების შემდეგ, მოსწავლე შეძლებს:
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კონსერვაციული ბიოლოგიის, როგორც მეცნიერების, მნიშვნელობის განსაზღვრას;
ბიომრავალფეროვნების დახასიათებას და მის შემცირებაზე მოქმედი ფაქტორების
გაანალიზებას;
კონსერვაციული მიდგომების განხილვას;
ლოკალური გარემოს კვლევას;
პროექტების განხორციელებას როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფთან ერთად;
თანამედროვე ისტ-რესურსების გამოყენებით ინფორმაციის მოძიებას, სტატისტიკური
მონაცემების დამუშავებას;
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაში გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური, სოციო-კულტურული,
ეთიკური და ესთეტიკური საკითხების მნიშვნელობის შეფასებას.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
არჩევითი საგანი ”კონსერვაციული ბიოლოგია” ერთმოდულიანი საგანია, გათვლილია 30 აკადემიურ
საათზე. მისი სწავლება გათვალისწინებულია ერთი სემესტრის განმავლობაში სკოლის საშუალო
საფეხურზე X/XI/XII კლასებში.
სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში
გაწერილ
თითოეულ
შედეგს
წინ
დართული
აქვს
ინდექსი.
მაგ.,
არჩ.კონს.ბიოლ.X/XI/XII.1. პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა
განკუთვნილი (არჩ. - არჩევითი); მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (კონს.ბიოლ.- კონსერვაციული
ბიოლოგიის საფუძვლები); მესამე ნიშანი - X/XI/XIII მიუთითებს რომელი კლასებისთვისაა
განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII - კლასები), ბოლო ნიშანი 1 კი - შედეგის რიგს.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
კონსერვაციული ბიოლოგიის არჩევითი კურსის საგნობრივ პროგრამაში არის ერთი მიმართულება:
კონსერვაციული ბიოლოგია. მიმართულების ფარგლებში მოსწავლე გაეცნობა კონსერვაციული
ბიოლოგიის შესწავლის საგანს და მიზნებს, ბიომრავალფეროვნების ცვლილებებს დროთა
განმავლობაში, ბიომრავალფეროვნების შემცირებაზე მოქმედ ფაქტორებსა და ბიომრავალფეროვნების
ცხელ წერტილებს. ასევე, აგრობიომრავალფეროვნებას, ეკოსისტემის სერვისებს და მათ ზეგავლენას
ადამიანის ყოფაზე; ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების გარემოსდაცვით, ეკონომიკურ, სოციოკულტურულ, ეთიკურ და ესთეტიკური საკითხებს.

საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლასი
კონსერვაციული ბიოლოგიის საფუძვლები
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
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მიმართულება: კონსერვაციული ბიოლოგიის საფუძვლები
არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს ბიომრავალფეროვნება
და მისი მნიშვნელობა.
არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ბიომრავალფეროვნების
შემცირებაზე მოქმედი ფაქტორები (მაგ., კლიმატის ცვლილება, საბინადრო გარემოს
განადგურება, ჭარბი მოპოვება, ინვაზიური სახეობების ზემოქმედება, გარემოს
დაბინძურება) მსოფლიოსა და საქართველოს მაგალითებზე.

არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნების კონსერვაციულ მიდგომებზე.
არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.4. მოსწავლე აფასებს ბიომრავალფეროვნებასთან
დაკავშირებულ ეკონომიკური და ეთიკური კომპრომისების საჭიროებას.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:
არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.1.
მისი მნიშვნელობა.

მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს ბიომრავალფეროვნება და

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:










ახასიათებს ბიომრავალფეროვნების ძირითად კომპონენტებს/დონეებს და მსჯელობს მათ
მნიშვნელობაზე;
აღწერს დედამიწის ბიოგეოგრაფიული დარაიონების პრინციპებს;
ადარებს ერთმანეთს კონტინენტების ტიპობრივ ეკოსიტემებს არსებითი მახასიათებლების
მიხედვით ( მაგ., ძირითადი დამახასიათებელი სახეობები);
მსჯელობს დედამიწაზე სახეობებისა და ეკოსისტემების განაწილების ბუნებრივ და ისტორიულ
კანონზომიერებაზე და ამ პროცესში ადამიანის როლზე;
მოიძიებს ინფორმაციას საქართველოს ბიომრავალფეროვნების შესახებ და აფასებს მის
მნიშვნელობასა და სტატუსს;
მოსწავლე მსჯელობს აგრობიომრავალფეროვნების მნიშვნელობაზე;
მსჯელობს ორგანული (ბიო, ეკოლოგიური) აგროწარმოების მნიშვნელობაზე;
მოიპოვებს ინფორმაციას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ორგანული სოფლის მეურნეობის
გავრცელების შესახებ;
იკვლევს ბიოაგროწარმოების განვითარების შესაძლებლობებს საკუთარ ან საქართველოს
რომელიმე რეგიონში.

არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ბიომრავალფეროვნების
შემცირებაზე მოქმედი ფაქტორები (მაგ., კლიმატის ცვლილება, საბინადრო გარემოს
განადგურება, ჭარბი მოპოვება, ინვაზიური სახეობების ზემოქმედება, გარემოს დაბინძურება)
მსოფლიოსა და საქართველოს მაგალითებზე.
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შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






აანალიზებს ბიომრავალფეროვნების შემცირების მიზეზებს საქართველოს,
კავკასიისა და
მსოფლიოს მაგალითებზე;
მოიპოვებს უახლეს სტატისტიკურ მონაცემებს, აანალიზებს მათ და მსჯელობს საქართველოში
გავრცელებული სახეობებსა და ეკოსისტემებთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე;
ამზადებს პრეზენტაციას სამრეწველო დაბინძურების (მაგ., წიაღისეულის არასწორი მოპოვება,
მრეწველობის გამონაბოლქვი, სამრეწველო ჩამდინარე წყლები) შედეგად გარემოს (წყლის, ჰაერისა
და ნიადაგის) დაბინძურების პრობლემაზე და მის გავლენაზე ბიომრავალფეროვნების
მდგომარეობასა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე;
აანალიზებს ინტენსიური სოფლის მეურნეობის უარყოფით ზეგავლენას (მაგ., მექანიზაცია,

პესტიციდები და სასუქები – ნიადაგის დეგრადაცია; ჰიბრიდული და გენმოდიფიცირებული
კულტურები) გარემოსა და ბიომრავალფეროვნებაზე მსოფლიოსა და საქართველოს მაგალითებზე;







მსჯელობს ტყეების დეგრადაციის შედეგაც გამოწვეული საფრთხეების შესახებ;
მონაწილეობს დისკუსიაში ბუნებრივი რესურსების არამდგრადი გამოყენების შედეგად
ბიომრავალფეროვნების შემცირების
შესახებ (განიხილავს საქართველოში, კავკასიაში ან
მსოფლიოში მომხდარ მოვლენებს);
ამზადებს პრეზენტაციას ბიომრავალფეროვნების შემცირებით გამოწვეულ ეკოლოგიურ
კატასტროფაზე/სახეობის გადაშენებაზე. მსჯელობს ბიომრავალფეროვნების შემცირების
მიზეზებზე.
მოსწავლე აანალიზებს ჭარბი მოპოვების შედეგების კასკადურ ეფექტს (მაგ., ერთი სახეობის
განადგურება როგორ იწვევს სხვა სახეობების განადგურებას). იკვლევს ლოკალურ გარემოს (მაგ.
ჭარბი ნადირობა, დიდი ქალაქების მომიჯნავე ტერიტორიებზე სეზონური ყვავილოვანი
მცენარეების ჭარბი მოპოვება) და კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით ვარაუდობს, თუ რა
შეიძლება მოხდეს 5, 10 ან 20 წლის შემდეგ.

არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.3.
მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნების კონსერვაციულ მიდგომებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:









განმარტავს გარემოს დაცვის ინ–სიტუ (მაგ. დაცული ტერიტორიები, ეკოსისტემების მენეჯმენტი)
და ექს–სიტუ (მაგ., რეინტროდუქცია, ტრანსლოკაცია)
მეთოდებს, მოჰყავს შესაბამისი
მაგალითები;
აანალიზებს დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობას ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და
მდგრადი გამოყენების საკითხში;
მოსწავლე მოიძიებს ინფორმაციას ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების ისტორიულ
მაგალითებზე (საქართველო, მსოფლიო);
შეიმუშავებს საკუთარ რეგიონში, ან მიმდებარე ტერიტორიაზე დეგრადირებული ტყის კორომის
აღდგენის პროექტს;
იკვლევს საქართველოს რომელიმე რეგიონისათვის დამახასიათებელ სასოფლო–სამეურნეო
კულტურების და/ან სასოფლო–სამეურნეო ტრადიციებს, მსჯელობს აგრობიომრავალფეროვნების
შენარჩუნებაში ისტორიული ტრადიციების როლზე;
ამზადებს რეფერატს ბიოაგროწარმოების განვითარების შესაძლებლობებზე საკუთარ ან
საქართველოს რომელიმე რეგიონში.
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არჩ.კონს. ბიოლ. X/XI/XII.4. მოსწავლე აფასებს ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებულ
ეკონომიკური და ეთიკური კომპრომისების საჭიროებას.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:







განმარტავს ეკოსისტემების სერვისებს და ახასიათებს ადამიანის მიერ ბიომრავალფეროვნებისგან
მიღებული მდგრადი სარგებლის მნიშვნელობას.
მოიპოვებს ინფორმაციას (საქართველოში, მსოფლიოში) გენმოდიფიცირებული კულტურების
გავრცელების შესახებ. მსჯელობს ასეთი კულტურების გამოყენების დადებით და უარყოფით
მხარეებზე;
მსჯელობს საქართველოს ტყეების გარემოსდაცვით, ისტორიულ, კულტურულ, სოციალურ–
ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე;
იკვლევს ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარს, ადგენს ბიოაგროწარმოების პროდუქტების წილს.
მსჯელობს ბიოაგროწარმოების პროდუქტების წარმოების განვითარების პერსპექტივაზე;
აანალიზებს გარემოს დეგრადაციის, ინფექციური დაავადებების გავრცელებისა და სიღარიბის
პრობლემების ურთიერთკავშირზე და მსჯელობს მათ გავლენაზე მსოფლიო უსაფრთხოებასა და
მშვიდობაზე.

პროგრამის შინაარსი
კონსერვაციული ბიოლოგია. მისი შესწავლის საგნი და მიზნები.
ბიომრავალფეროვნება. მისი კომპონენტები/დონეები: ეკოლოგიური, სახეობრივი, გენეტიკური.
ბიოგეოგრაფიული დარაიონების სქემები (ეკოზონა, ბიომი, ეკორეგიონი, ეკოსიტემა, ჰაბიტატი).
დედამიწაზე ეკოსისტემებისა და ორგანიზმების გავრცელების კანონზომიერებები.
ბიომრავალფეროვნების ცვლილება დროთა განმავლობაში.
ბიომრავალფეროვნების შემცირებაზე მოქმედი ფაქტორები.
კლიმატის ცვლილება;
ჰაბიტატების/საბინადრო გარემოს განადგურება;
ჰაბიტატის დანაწევრება და ლანდშაფტის ცვლილება;
ჭარბი მოპოვება;
ინტროდუცირებული და ინვაზიური სახეობები;
გარემოს დაბინძურება, (სამრეწველო დაბინძურება - წიაღისეულის არასწორი მოპოვება,
მრეწველობის მიერ ჰაერისა და წყლის დაბინძურება);
ინტენსიური სოფლის მეურნეობა (მექანიზაცია, პესტიციდები და სასუქები – ნიადაგის
დეგრადაცია;
ევტროფიკაცია;
მაღალმოსავლიანი კულტურები – მონოკულტურები და მრავალფეროვნება;
ჰიბრიდული და გენმოდიფიცირებული კულტურები;
ანტიბიოტიკები და ზრდის ჰორმონები მეცხოველეობაში).
ინტენსიური ურბანიზაცია.
ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილები.
201

ბიომრავალფეროვნების შემცირების საფრთხეები. ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების მნიშვნელობა
ადამიანთა კეთილდღეობისათვის.
აგრობიომრავალფეროვნება. მისი პრაქტიკული მნიშვნელობა; საქართველოს ძირითადი სასოფლო–
სამეურნეო კულტურები, ცხოველთა ჯიშები და მათი გავრცელება. აგრობიომრავალფეროვნების
დაკარგვის საფრთხეები.
ეკოსისტემის სერვისები. ეკოსისტემის სერვისების ზეგავლენა ადამიანის ყოფაზე; ეკოსისტემის
სერვისის სახეები (მომმარაგებელი, უზრუნველმყოფი, დამხმარე და კულტურული), მათი მოკლე
დახასიათება.
აგროეკოსისტემები.
კონსერავციული მიდგომები. ინ–სიტუ (in-situ) კონსერვაცია (დაცული ტერიტორიები, ეკოსისტემების
მენეჯმენტი და სხვა), ექს–სიტუ (ex-situ) კონსერვაცია (გარემოს მონიტორინგი, გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება, ბუნებრივი რესურსების მოპოვების კვოტების დადგენა, გენბანკების შექმნა
და სხვა).
ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისაკენ მიმართული საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზა და
მდგომარეობა საქართველოში. შესაბამისი საერთაშორისო კონვენციები;
ბიომარავალფეროვნების კონვენცია. საერთაშორისო ორგანიზაციები (მაგ., IUCN _International Union
for Conservation of Nature; WWF - World Wildlife Fund ).
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური,
ეთიკური და ესთეტიკური საკითხები.
კონსერვაციული ბიოლოგების პროფესიული დასაქმების სფეროები.
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სოციო-კულტურული,

თავი LXXXIII
ორმოდულიანი არჩევითი საგანი ”გარემო და მდგრადი განვითარება”
საგნობრივი პროგრამა
X/XI/XII კლ.
ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
სკოლის საშუალო საფეხურზე გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების საფუძვლების შესწავლა
იწყება X/XI/XII კლასებში. პირველ ეტაპზე მოსწავლეები გადიან ზოგად კურსს "გარემო და მდგრადი
განვითარება" (I მოდული), ხოლო შემდგომ ეტაპზე – ამ საგნის გაგრძელებას, რომელიც მოიცავს
გეოგრაფიულ ასპექტებს (II მოდული) არჩევითი კურსის სახით.
მოსწავლეებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ თავად ისინი სამყაროს ნაწილნი არიან და შესწევთ უნარი,
თავიანთი წვლილი შეიტანონ მდგრადი განვითარების მიღწევაში. მათ უნდა გაიაზრონ, რომ
დედამიწის ყველა ბინადარი დგას გლობალური ეკოლოგიური გამოწვევების წინაშე და ამ
პრობლემების გადაჭრა თითოეული მათგანის მოვალეობაა, რისთვისაც საჭიროა კონკრეტული ქმედება
ლოკალურ დონეზე.
მოსწავლეები შეიტყობენ,
როდის და რა
მიზნით ჩამოყალიბდა პირველი გარემოსდაცვითი
ორგანიზაციები და როგორი იყო რეაგირების პირველი სტრატეგიები; გაიაზრებენ, როგორ მივიდა
საზოგადოება ეკონომიკური, ეკოლოგიური და ჰუმანური კონცეფციიდან მდგრადი განვითარების
კონცეფციამდე.

მოსწავლეები გაეცნობიან მდგრადი განვითარების მიღწევის ძირითად სტრატეგიებსა და გზებს, მის
შემაფერხებელ ობიექტურ და სუბიექტურ ფაქტორებს.

მოსწავლეებმა უნდა განსაზღვრონ გლობალური პროცესების მოსალოდნელი ტენდენციები, გაეცნონ
მსგავსი პროცესების მიმდინარეობას საქართველოში, რათა ჩამოუყალიბდეთ საკუთარი
დამოკიდებულება. მათ უნდა გაიაზრონ კულტურული, რელიგიური და ეკოლოგიური ტრადიციების
როლი, ”მომხმარებელი“ საზოგადოებიდან მდგრად საზოგადოებაზე გადასვლის მნიშვნელობა
მდგრადი განვითარების მიღწევაში.

ბ) გარემო და მდგრადი განვითარების სწავლების მიზანი და ამოცანები
საგნის ”გარემო და მდგრადი განვითარების” სწავლების მიზანია მოსწავლეებმა მიიღონ საბაზისო
გარემოსდაცვითი განათლება.
საგნის ”გარემო და მდგრადი განვითარების” სწავლების ამოცანებია:
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მდგრადი განვითარების მიღწევის სამი ძირითადი ასპექტის (ეკონომიკური, სოციალური,
ეკოლოგიური) მნიშვნელობის გაცნობიერება;
მდგრადი განვითარების კონცეფციისა და ინტეგრალური მართვის აუცილებლობის გაცნობიერება;
გარემოს მართვაში გადაწყვეტილების მიღების უნარის განვითარება;
გეოგრაფიული ცოდნის, როგორც ინსტრუმენტის, გამოყენების უნარის ჩამოყალიბება;
ბიომრავალფეროვნების დაკარგვის ძირითადი საფრთხეების განსაზღვრა;
ბიომრავალფეროვნებისგან მიღებული მდგრადი სარგებლის მნიშვნელობის დადგენა;
კრიტიკული აზროვნებისა და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვის უნარის განვითარება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
არჩევითი საგნის (I მოდული) – ”გარემო და მდგრადი განვითარების” სასწავლო პროგრამა გათვლილია
30 აკადემიურ საათზე და მისი სწავლება გათვალისწინებულია ერთი სემესტრის განმავლობაში
სკოლის საშუალო საფეხურზე X/XI/XII კლასებში. პროგრამით დაინტერესების შემთხვევაში
მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ, აირჩიონ კურსის გაგრძელება - ”გეოეკოლოგია და გარემოს მართვა”
(II მოდული), რომლის პროგრამა, გათვლილია 30 აკადემიურ საათზე. ”გეოეკოლოგიისა და გარემოს
მართვის” (II მოდული) - არჩევა მოსწავლეს შეუძლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას გავლილი აქვს
”გარემო და მდგრადი განვითარება” (I მოდული).

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი. მაგ., არჩ.გარ.
მდგრ.გან.X/XI/XII.1. - პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნებისთვისაა
განკუთვნილი (არჩ. - არჩევითი); მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (გარ. მდგრ.გან. - გარემო და
მდგრადი განვითარება); მესამე ნიშანი კი X/XI/XIII მიუთითებს რომელი კლასებისთვისაა
განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII - კლასები); ბოლო ნიშანი 1 - შედეგის რიგს.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა:

I მოდული
არჩევითი საგანი - ”გარემო და მდგრადი განვითარება” - მოსწავლეს საშუალებას აძლევს დაინახოს
მდგრადი განვითარების მიღწევის გზები, გააცნობიეროს გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური,
პოლიტიკური, სოციალურ-დემოგრაფიული, საკანონმდებლო ასპექტების, აგრეთვე გლობალური,
რეგიონული და ლოკალური მექანიზმების მნიშვნელობა და გაიაზროს ინტეგრირებული ქმედებების
აუცილებლობა.

II მოდული
არჩევითი საგანი - ”გეოეკოლოგია და გარემოს მართვა” - მოსწავლეს სთავაზობს თანამედროვე
საზოგადოების აქტუალური თემების შესწავლას, რაც ხელს შეუწყობს გააზრებული გადაწყვეტილების
მიღების უნარის განვითარებას, ცოდნის მიღების მოტივაციის ზრდასა და აქტიური მოქალაქის
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ჩამოყალიბებას. სასწავლო კურსი მოსწავლეს საშუალებას მისცემს, გეოგრაფიული ცოდნა გამოიყენოს
ამა თუ იმ პრობლემის კომპლექსურ შეფასებაში, მის გადაჭრასა და საკუთარი ქმედებების დაგეგმვაში.

საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასი
გარემო და მდგრადი განვითარება
I მოდული
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება: გარემო და მდგრადი განვითარება
არჩ. გარ. მდგრ. გან. X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია განმარტოს და იმსჯელოს
მდგრადი
განვითარების
კონცეფციის
ცნებაზე
და
საზოგადოების
განვითარებისათვის მის მნიშვნელობაზე.
არჩ. გარ. მდგრ. გან. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს და გამოიკვლიოს
მდგრადი განვითარების კონცეფციის წარმოქმნის წინაპირობები.
არჩ. გარ.
მდგრ. გან. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ზოგადად დაახასიათოს
გლობალური გარემოს (ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, ნარჩენები, ბიომრავალფეროვნება)
დეგრადაციასთან დაკავშირებული პრობლემები, მოიყვანოს
მაგალითები და
იმსჯელოს მათი გადაჭრის გზებზე.
არჩ. გარ. მდგრ. გან. X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს გარემოსდაცვითი
საფრთხეების მოგვარების ასპექტებზე (სამეცნიერო, სამეურნეო, ტექნოლოგიური,
პოლიტიკური,
სამართლებრივი),
მათი
გამოყენების
მაგალითებზე
და
პერსპექტივებზე;
შეუძლია
დააკავშიროს
გარემოსდაცვითი
პრობლებები
პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებთან.
არჩ. გარ. მდგრ. გან. X/XI/XII. 5. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მდგრადი
განვითარების უზრუნველყოფის გზებსა და პრინციპებზე, ასევე ძირითად
მიმართულებებზე (მდგრადი ეკონომიკა, მდგრადი სოფლის მეურნეობა, სურსათის
უსაფრთხოება, მდგრადი ტურიზმი, ენერგოეფექტურობა და ა.შ.).
არჩ. გარ. მდგრ.გან. X/XI/XII. 6. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მდგრადი
განვითარების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის როლსა და მნიშვნელობაზე.
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:
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არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია განმარტოს და იმსჯელოს მდგრადი
განვითარების კონცეფციის ცნებაზე და საზოგადოების განვითარებისათვის მის
მნიშვნელობაზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


განმარტავს მდგრად განვითარებასა და მასთან დაკავშირებულ ძირითად ცნებებს (მაგ.,

მდგრადი ეკოლოგიური განვითარება, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ), მზიდი
ტევადობა, საქმიანობის შეზღუდვა, თვითშეზღუდვის პრინციპი);




განასხვავებს და ადარებს ტერმინებს: ზრდა და განვითარება, ევოლუცია და განვითარება,
მდგრადი განვითარება და მდგრადი დაგეგმარება;
განსაზღვრავს სამი ძირითადი ასპექტის (ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური)
მნიშვნელობას მდგრადი განვითარების მიღწევაში;
გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას პიროვნებებისა და სხვადასხვა სოციალური ფენების (მაგ.
მოსწავლეები, მეცნიერები, თემი, ინტელიგენცია) როლზე მდგრადი განვითარების მიღწევაში.

არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII.2.
მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს და გამოიკვლიოს
მდგრადი განვითარების კონცეფციის წარმოქმნის წინაპირობები.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:







მსჯელობს უძველესი დროიდან დღემდე ადამიანისა და გარემოს ურთიერთმიმართების
შესახებ, ასახელებს გარემოზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ეტაპებს;
აანალიზებს ბუნებრივი რესურსების ამოწურვისა და გარემოს დეგრადირების გლობალურ
პრობლემებს, როგორც მდგრადი განვითარების კონცეფციის წარმოქმნის წინაპირობას;
ასახელებს გლობალური გარემოს ცვლილების იმ მაგალითებს, რომლებმაც არსებითი როლი
შეასრულეს მდგრადი განვითარების კონცეფციის წარმოქმნაში;
აგროვებს ინფორმაციას XX
საუკუნის იმ ტექნოგენურ კატასტროფებზე, რომლებმაც
განსაკუთრებული ზიანი მიაყენეს გარემოს. შეარჩევს მონაცემების წარმოდგენის ფორმას
(რუკა, ცხრილი, სქემა, წერილობითი თემა და სხვა).
აანალიზებს იმ უმთავრეს მიზეზებს, რის გამოც XX საუკუნის შუა პერიოდამდე სათანადო
ყურადღება არ ექცეოდა დეგრადირებული გარემოს უკუზემოქმედებას, როგორც
განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორს (მაგ., I და II მსოფლიო ომები, „ცივი ომი“ და

გამალებული შეიარაღება, დიდი
საშუალებათა შეზღუდულობა );

ეკონომიკური

კრიზისი,

გარემოს

მონიტორინგის



ასახელებს მდგრადი განვითარების მიღწევის პირველ რეალურ სტრატეგიებს



მოიპოვებს ინფორმაციას გამორჩეულ პიროვნებებზე, რომლებმაც განსკუთრებული როლი
შეასრულეს გარემოს გლობალური ცვლილების გამოვლენასა და კრიზისიდან გამოსვლის
გზების დასახვაში;
ასახელებს განვითარების კონცეფციებს (მაგ., ეკონომიკური, ეკოლოგიური, ჰუმანური,
მდგრადი განვითარების) და გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებას მათ შესახებ;
მსჯელობს გარემოსდაცვითი მოძრაობების წარმოშობისა და განვითარების ისტორიის
შესახებ.




(მაგ.,
ბრუტლანდის კომისია, „რომის კლუბი“, გაეროს გარემოსდაცვითი კონფერენციები სტოკჰოლმის, რიო-დეჟანეიროს, იოჰანესბურგის);

არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ზოგადად დაახასიათოს გლობალური
გარემოს (ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, ნარჩენები, ბიომრავალფეროვნება) დეგრადაციასთან
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დაკავშირებული პრობლემები, მოიყვანოს მაგალითები და იმსჯელოს მათი გადაჭრის
გზებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:






მსჯელობს გლობალური გარემოს (ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, ნარჩენები, ბიომრავალფეროვნება)
დეგრადაციის პრობლებებზე, შეუძლია მოიყვანოს კონკრეტული მაგალითები საქართველოს
და მსოფლიოს კონტექსტში;
ამზადებს რეფერატს მის რაიონში არსებული გარემოსდაცვითი პრობლემის და მათი
მოგვარების გზების შესახებ (თემა შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს
შემდეგი
საკითხებით:
საყოფაცხოვრებო
და
სამრეწველო
ნარჩენები,
ჰაერის
დამაბინძურებლები, წყლის გამოყენება, წყლის დაბინძურება, სასმელი წყლის უსაფრთხოება,
წყლის დეფიციტი, ნიადაგის დაბინძურება, ეროზია, ტყის განადგურება, ბრაკონიერობა);
აგროვებს ინფორმაციას და ამზადებს პრეზენტაციას დედამიწაზე მომხდარი უდიდესი
ეკოლოგიური ანთროპოგენური კატასტროფების შესახებ.

არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII.4.
მოსწავლეს
შეუძლია
იმსჯელოს
გარემოდაცვითი
საფრთხეების მოგვარების ასპექტებზე (სამეცნიერო, სამეურნეო, ტექნოლოგიური,
პოლიტიკური, სამართლებრივი), მათი გამოყენების მაგალითებზე და პერსექტივებზე;
შეუძლია დააკავშიროს გარემოსდაცვითი პრობლებები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და
სოციალურ საკითხებთან.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:












საუბრობს თანამედროვე მეცნიერების როლზე გარემოს დაცვის საკითხში. სწორად იყენებს
გარემოს დაცვის ინ–სიტუ (მაგ. დაცული ტერიტორიები, ეკოსისტემების მენეჯმენტი) და ექს–
სიტუ (მაგ., რეინტროდუქცია, ტრანსლოკაცია) მეთოდებს, მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები;
მსჯელობს გარემოს დაცვის ინსტრუმენტებზე (მაგ., გარემოზე ზემოქმედების შეფასება,
გარემოს მონიტორინგი, მოპოვების კვოტები, საერთაშორისო კონვენციები და შეთანხმებები,
ეროვნული კანონმდებლობა, კანონის აღსრულება და აჯგუფებს მათ (მაგ., სამართლებრივი,
პოლიტიკური, ადმინისტრაციული, ტექნოლოგიური);
ახასიათებს დაცული ტერიტორიების ტიპებს და მსჯელობს მათ სოციალურ, კულტურულ და
ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის
შენარჩუნებაში; მოყავს მაგალითი საქართველოს რომელიმე დაცული ტერიტორიის შესახებ;
ზოგადად საუბრობს სხვადასხვა ტექნოლოგიურ მიღწევასა და საშუალებაზე, რომლებიც
მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნებისა და ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი (მაგ., დამზოგავი ტექნოლოგიები, ენერგოეფექტურობა) გამოყენებისათვის;
იცის მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული გაეროს ძირითადი სტრუქტურები და მათი
მისია. იცნობს საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ინსტიტუციების (WWF, IUCN, GEF, UNEP და
სხვ.) მიზნებსა და ძირითად საქმიანობას. ამზადებს პრეზენტაციას ერთ–ერთი
გარემოსდაცვითი კონვენციის ან საერთაშორისო შეთანხმების შესახებ, რომელსაც
საქართველო არის მიერთებული: ბიომრავალფეროვნების კონვენცია, ორჰუსის კონვენცია,
კლიმატის ცვლილების კონვენცია, თბილისის დეკლარაცია, რიოს დეკლარაცია, დღის
წესრიგი 21);
იცნობს საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ
ადამიანთა უფლებებსა და ვალდებულებებს. შეუძლია მოიპოვოს ინფორმაცია, თუ როგორ
არეგულირებს ეროვნული კანონმდებლობა გარემოს დაცვის კონკრეტულ საკითხებს.
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ამზადებს და მონაწილეობს როლურ თამაშში, რომლის მიზანია კონკრეტული პრობლემების
განხილვა და პრობლემის გადაჭრის გადაწყვეტილებების მიღება.

არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მდგრადი განვითარების
უზრუნველყოფის გზებსა და პრინციპებზე, ასევე ძირითად მიმართულებებზე (მდგრადი
ეკონომიკა, მდგრადი სოფლის მეურნეობა, სურსათის უსაფრთხოება, მდგრადი ტურიზმი,
ენერგოეფექტურობა და ა.შ.).
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:












განმარტავს მდგრადი ეკონომიკის არსს, მოჰყავს არამდგრადი და მდგრადი ეკონომიკის
მაგალითები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და საქართველოდან; განმარტავს მდგრადი
სოფლის მეურნეობისა და მდგრადი ტურიზმის ძირითად პრინციპებს; შეუძლია დაასახელოს
საქართველოში არსებული ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის მაგალითები; აკეთებს
არამდგრადი და მდგრადი სოფლის მეურნეობის/ტურიზმის შედარებით ანალიზს და
ამზადებს პრეზენტაციას;
აკეთებს მიმდინარე ან წარსულში განხორციელებული ენერგეტიკული, სასოფლო–სამეურნეო
თუ სხვა დარგის პროექტების ანალიზს მდგრადი განვითარების პრინციპებიდან გამომდინარე
(ჭაობების დაშრობა, დიდი ჰიდროელექტროსადგურები და ა.შ.); ამზადებს პრეზენტაციას;
მსჯელობს სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებზე (სურსათის წარმოებასა და განაწილებაში
არსებული წინააღმდეგობები, ჩრდილოეთი–სამხრეთის პრობლემა, ტექნოლოგიების
ნაკლებობა განვითარებად ქვეყნებში, სურსათის ხარისხი);
მსჯელობს ენერგიის განახლებადი (აღდგენადი) წყაროების და მათი დანერგვის
შესაძლებლობების შესახებ; ამზადებს პრეზენტაციას ენერგიის განახლებადი წყაროების
გამოყენების მარტივი კონსტრუქციების შესახებ;
იცნობს ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებს და მოჰყავს სათანადო მაგალითები; კონკრეტული
მაგალითებისა და გამოთვლების საშუალებით აჩვენებს დათბუნებისა და ენერგიის დაზოგვის
უპირატესობებს;
საკუთარი სახლის ან სკოლისათვის ამუშავებს განახლებადი ენერგიის წყაროების
გამოყენებისა და/ან ენერგოდაზოგვის გეგმას და ამზადებს სათანადო რეკომენდაციებს;
ამზადებს მცირე პროექტს ამ მიმართულებით.

არჩ.გარ.მდგრ.გან.X/XI/XII. 6. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს მდგრადი განვითარების
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის როლსა და მნიშვნელობაზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:







მოიპოვებს ინფორმაციას გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში
საზოგადოების
მონაწილეობის
წარმატებული
მაგალითების
შესახებ
(როგორც
საქართველოში, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში) და ამზადებს პრეზენტაციას;
აკეთებს ადგილობრივი გარემოსდაცვითი პრობლემის იდენტიფიცირებას და აანალიზებს
პრობლემის მოგვარებაში საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობებს;
მოიძიებს ინფორმაციას ცნობილი საერთაშორისო (მაგ., გრინფისი, დედამიწის მეგობრები,
ევროპული ეკო–ფორუმი) და ადგილობრივი გარემოსდაცვითი მოძრაობების შესახებ და
მიმოიხილავს მათ საქმიანობას;
მსჯელობს გარემოსდაცვითი განათლების მნიშვნელობის შესახებ; მიმოიხილავს თბილისის
დეკლარაციის ძირითად საკითხებს და გამოთქვამს
მოსაზრებას
გარემოსდაცვითი
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განათლების ხელშეწყობის შესაძლო გზებზე და აყალიბებს საკუთარ დამოკიდებულებას ამ
საკითხის მიმართ;
მიმოიხილავს გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ პროფესიებს, სადაც გამოყენებულია
მდგრადი განვითარების პრინციპები; აანალიზებს, თუ როგორ დაეხმარება ამ პროფესიების
დაუფლებაში მდგრადი განვითარების პრინციპების ცოდნა; წერს თემას: „მე რომ ვიყო...“.

პროგრამის შინაარსი
ძირითადი ცნებები და მეთოდოლოგია. ცნება მდგრადი განვითარების შესახებ - ზრდა, ევოლუცია,
განვითარება; მგ-ის (მდგრადი განვითარების) მნიშვნელობა და აუცილებლობა თანამედროვე
ცივილიზაციის მდგრადობისა და განვითარებისათვის; მგ-ის ძირითადი ასპექტები: ეკოლოგიური,
ეკონომიკური და სოციალური.
გარემო და ადამიანი - ურთიერთობის ისტორია. ადამიანი - გარემოს ურთიერთზემოქმედების
ისტორია; პერიოდიზაცია (აგრარული და ინდუსტრიული პერიოდები, XIX საუკუნე - მდგრადი
ზრდის პერიოდი, XX საუკუნე - ეკონომიკური წინსვლის პერიოდი ეკოლოგიური არამდგრადობის
ფონზე); პირველი სამართლებრივი დოკუმენტები და ადგილობრივი ტრადიციები; გლობალური
ეკოლოგიური პრობლემების წარმოქმნა - გლობალური ანთროპოგენური ცვლილებების ძირითადი
მაჩვენებლები, ტექნოგენური კატასტროფები.
მდგრადი განვითარების კონცეფციის წარმოქმნა. განვითარების პირველი სტრატეგიები ბრუტლანდის კომისია, რომის კლუბი, გაეროს კონფერენციები - სტოკჰოლმის, რიო-დე-ჟანეიროს,
იოჰანესბურგის; განვითარების კონცეფციები: ეკონომიკური, ეკოლოგიური, ჰუმანური, მდგრადი
განვითარების.
გარემოსდაცვითი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.
გლობალური გარემო და მისი საფრთხეები
ჰაერის დაბინძურება, ნიადაგის დაბინძურება, ეროზია,
წყლის დაბინძურება, რესურსების
ნაკლებობა, ნარჩენები, კლიმატის ცვლილება, სახეობები და ეკოსისტემები, გარემოს დეგრადაციის
საკითხები (გაუდაბნოება, ტყეების დაკარგვა, კლიმატის ცვლილება, ბიომრავალფეროვნების
დაკარგვა)
გარემოსდაცვითი ინსტრუმენტები
ინ–სიტუ (in-situ) კონსერვაცია (დაცული ტერიტორიები, ეკოსისტემების მენეჯმენტი და სხვა), ექს–
სიტუ (ex-situ) კონსერვაცია (გარემოს მონიტორინგი, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ბუნებრივი
რესურსების მოპოვების კვოტების დადგენა).
სამართლებლივი ინსტრუმენტები.
ა) საერთაშორისო კონვენციები, დეკლარაციები და შეთანხმებები,
ბ) საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის საფუძვლები.

მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის გზები/პრინციპები.
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მდგრადი ეკონომიკა, მდგრადი სოფლის მეურნეობა, სურსათის უსაფრთხოება,
ტურიზმი, ენერგოეფექტურობა.

მდგრადი

საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასი
გეოეკოლოგია და გარემოს მართვა
II მოდული
სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
მიმართულება: გარემო და მდგრადი განვითარება

(გეოეკოლოგია და გარემოს მართვა)
არჩ. გეოეკ. გარ. მართვა. X/XI/XII.1. მოსწავლე განსაზღვრავს გეოგრაფიული
კვლევის მნიშვნელობას ეკოლოგიური ბალანსის შენარჩუნებისა და
მდგრადი განვითარების მიღწევაში და მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები.
არჩ. გეოეკ. გარ. მართვა. X/XI/XII. 2. მოსწავლე მსჯელობს კომპლექსურგეოგრაფიული
კვლევის
აუცილებლობაზე,
როგორც
გარემოს
მდგომარეობის შეფასების მნიშვნელოვან ინსტრუმენტზე.
არჩ. გეოეკ. გარ. მართვა. X/XI/XII.3. მოსწავლე მსჯელობს ინტეგრალური
მართვის მნიშვნელობაზე მდგრადი განვითარების მიღწევაში და მისი
გადაჭრის გზებზე.
არჩ. გეოეკ. გარ. მართვა. X/XI/XII.4. მოსწავლე მსჯელობს ზოგიერთი
გარემოსდაცვითი მოდელის შესახებ და
წარმოადგენს შესაბამის
სცენარებს.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები:
არჩ.გეოეკ.გარ.მართვა.X/XI/XII.1. მოსწავლე განსაზღვრავს
მნიშვნელობას ეკოლოგიური ბალანსის შენარჩუნებისა და
მიღწევაში და მოჰყავს შესაბამისი მაგალითები.
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გეოგრაფიული კვლევის
მდგრადი განვითარების

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:









განმარტავს მდგრად განვითარებას, გარემოს მართვასა და მასთან დაკავშირებულ ძირითად
ცნებებს, ერთმანეთისაგან ანსხვავებს ტერმინებს ეკოლოგიასა და გეოეკოლოგიას;
ინტერნეტისა და სხვა წყაროების გამოყენებით მოიპოვებს ინფორმაციას მძლავრი ტექნოგენური
კატასტროფების შესახებ, პირობითი ნიშნების გამოყენებით გამოსახავს მათ მსოფლიოს
პოლიტიკურ რუკაზე სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით (მაგ., ეკონომიკური ზარალის,
მსხვერპლის, ზემოქმედების არეალის, გარემოს ცვლილების ხარისხის მიხედვით);
ცხრილის ან ბარათების საშუალებით აჯგუფებს გლობალურ პრობლემებს ცალკეული
ქვეყნის/რეგიონის/ლოკალური გარემოს მიხედვით და ახარისხებს მათ პრიორიტეტულობის
შესაბამისად;
აღწერს და რუკაზე დააქვს გარემოს ცვლილების „ცხელი წერტილები“, ასახელებს მათ გამომწვევ
მიზეზებს და ადარებს ერთმანეთს;
წარმოადგენს პრეზენტაციას გარემოს ანთროპოგენური ნეგატიური ცვლილებების გავლენაზე
ცოცხალ ორგანიზმებსა და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე;
მსჯელობს გარემოსდაცვითი ძირითადი პრინციპების შესახებ (მაგ., ბიომრავალფეროვნების

შენარჩუნების,
რისკის
შემცირების,
ნარჩენების
ბუნებათსარგებლობის“, „დამბინძურებელი იხდის“).

მინიმალიზაციის,

„ფასიანი

არჩ.გეოეკ.გარ.მართვა.X/XI/XII.2. მოსწავლე მსჯელობს კომპლექსურ-გეოგრაფიული
კვლევის აუცილებლობაზე, როგორც გარემოს მდგომარეობის შეფასების მნიშვნელოვან
ინსტრუმენტზე.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:














ასახელებს მაგალითებს ბუნების ერთი კომპონენტის თავისებურებათა გაუთვალისწინებლობით
გამოწვეული უარყოფითი ცვლილების შესახებ გარემოში, ეკონომიკურ განვითარებასა და
სოციალურ სფეროში;
ამზადებს რეფერატს ბუნებრივი რესურსების არამდგრადი გამოყენების შედეგად გამოწვეული
უარყოფითი ცვლილებების შესახებ გარემოში, ეკონომიკურ განვითარებასა და სოციალურ
სფეროში;
აცნობიერებს გეოგრაფიული გარსის ერთიანობის და მთლიანობის მნიშვნელობას მდგრადი
მართვის მიღწევაში ეროვნულ, რეგიონულ და გლობალურ დონეებზე;
განიხილავს
ეკოკონფლიქტების
წარმოშობის
მიზეზებსა
და
შედეგებს
ქვეყნის/რეგიონის/ლოკალურ გარემოსა და სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში;
მსჯელობს და მოჰყავს კომპლექსურ-გეოგრაფიული კვლევის მნიშვნელობის მაგალითები
ტერიტორიულ
დაგეგმარებაში
(ქალაქდაგეგმარება,
ლანდშაფტური
დაგეგმარება,
აგროდაგეგმარება, სამხედრო-სტრატეგიული, სამედიცინო, ბიზნესდაგეგმარება);
ბუნების კომპონენტთა კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე ადგენს კავშირს გარემოს
დაბინძურების სტაციონარულ და არასტაციონარულ წყაროსა და მის ტერიტორიულ
გავრცელებას შორის, შედეგებს წარმოადგენს მისთვის სასურველი ფორმით (ტექსტი, ცხრილი,
გრაფიკი, სქემა, რუკა);
ადარებს ტერიტორიის ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის ხარისხს დროის ორ განსხვავებულ
პერიოდში და ადგენს გეოგრაფიული ობიექტების ფორმისა და კონფიგურაციის ცვლილების
ზოგიერთ მეტრულ მაჩვენებელს (მაგ., ფართობის შემცირება, ფრაგმენტაცია, სიმჭიდროვის
ცვლილება და ა.შ.);
ადგენს დამაბინძურებელი ობიექტის (მაგ., სამრეწველო საწარმოს, თეს-ის, აეს-ის, სარკინიგზო
და საავტომობილო მაგისტრალის) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) მარტივ სურათს და
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შეფასებაში (მაგ., ზემოქმედების
ფაქტორების, თანამედროვე მდგომარეობის, რისკების დადგენის.);
ადგენს ფართო მოხმარების საგნების (მაგ., წიგნის, მობილურის, საპნის, ავეჯის) წარმოებისათვის
საჭირო ბუნებრივი რესურსების ნუსხას, ახარისხებს მათ ამოწურვად-აღდგენადობის მიხედვით
და მსჯელობს იმავე რესურსების ხელმისაწვდომობაზე მომავალი თაობებისათვის.
აცნობიერებს გარემოს მართვისათვის კომპლექსურ-გეოგრაფიული კვლევის აუცილებლობას.
განსაზღვრავს





გეოგრაფიული

კვლევის

მნიშვნელობას

არჩ.გეოეკ.გარ.მართვა.X/XI/XII.3.
მოსწავლე
მსჯელობს
ინტეგრალური
მნიშვნელობაზე მდგრადი განვითარების მიღწევაში და მისი გადაჭრის გზებზე.

მართვის

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:







აცნობიერებს, თუ როგორი გავლენა მოახდინა გარემოს ცვლილებამ ადამიანთა რეაგირებაზე
(მაგ., მიგრაცია, ტრადიციების ცვლილება, საზოგადოებრივი აზრი, რეგულაციები), ასახელებს
თანამედროვე და ისტორიულ მაგალითებს;
აცნობიერებს მდგრად განვითარებაში გარემოსდაცვითი სხვადასხვა ინსტიტუტის (მაგ., გარემოს
დაცვის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სამოქალაქო სექტორი) ინტეგრალური
მართვის მნიშვნელობას;
იცნობს საქართველოს ბუნებათსარგებლობის ზოგიერთ სამართლებრივ ასპექტს (მაგ., ბუნებრივი
რესურსის საკუთრების, მართვის, სარგებლობის, დაცვისა და კანონდარღვევათა შესახებ);
ეცნობა
პოპულარულ
გამონათქვამებს
გლობალური
პრობლემების
გადაწყვეტასთან
დაკავშირებით და ამზადებს ესეს (მაგ., „დედამიწა - ჩვენი საერთო სახლი“, „იფიქრე

გლობალურად და იმოქმედე ლოკალურად“, „ტყე შეუნახე შვილებსა“, „მშვიდობა, განვითარება
და
გარემოს
დაცვა
ურთიერთდაკავშირებული
და
განუყოფელია“,
„ფასიანი
ბუნებათსარგებლობა“).

არჩ.გეოეკ.გარ.მართვა.X/XI/XII.4. მოსწავლე მსჯელობს
მოდელის შესახებ და წარმოადგენს შესაბამის სცენარებს.

ზოგიერთი

გარემოსდაცვითი

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





მსჯელობს გარემოს ცვლილების მოდელებზე და გამოთქვამს თავის დამოკიდებულებას;
როლური თამაშებით გაითამაშებენ ქვეყნის/რეგიონის/ლოკალური გარემოს მართვის შესაძლო
სიტუაციას (სცენარს), სადაც სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე აღწერს პრობლემას, მიზეზებს,
ინტერესებს, გადაჭრის გზებს;
ადგენს ერთი გლობალური პრობლემის განვითარების სცენარს და წარმოადგენს მას მისთვის
სასურველი ფორმით (ტექსტი, ცხრილი, გრაფიკი, სქემა, რუკა), სარგებლობს ლოგიკური ჯაჭვით:
პრობლემა  პირობა  შედეგი.

პროგრამის შინაარსი
ძირითადი ცნებები და მეთოდოლოგია.
ეკოლოგია, გეოეკოლოგია და ბუნებათსარგებლობა; ზრდა, ევოლუცია და განვითარება; მდგრადი
განვითარება, მდგრადი განვითარების პრინციპები.
გარემოსდაცვითი პრობლემები და მათი გამომწვევი მიზეზები.
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ეკოლოგიური პრობლემების დონეები (გლობალური, რეგიონული, ლოკალური); ეკონომიკური
ზარალი;
ტექნოგენური
კატასტროფები
გარემოს
დაბინძურების
სტაციონარული
და
არასტაციონალური წყაროები, გარემოს ცვლილების „ცხელი წერტილები“; ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი და არამდგრადი გამოყენება; გარემოს ანთროპოგენური ცვლილებები; ეკოკონფლიქტები.
გარემოსდაცვითი პრინციპები.
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების, რისკის შემცირების, ნარჩენების მინიმალიზაციის, „ფასიანი
ბუნებათსარგებლობის“, „დამბინძურებელი იხდის“.
გარემოს მდგომარეობის შეფასება და მართვა.
მდგრადი დაგეგმარება; ტერიტორიული დაგეგმარება; ინტეგრალური მართვა; გარემოსდაცვითი
ინსტიტუტები; გარემოს ცვლილების მოდელები; გლობალური პრობლემის განვითარების
სცენარები; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ); გეოგრაფიული გარსის ერთიანობა და
მთლიანობა;
ტერიტორიის
ანთროპოგენური
ტრანსფორმაციის ხარისხი;
კომპლექსურგეოგრაფიული კვლევა.
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თავი LXXXIV
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი ”საქართველოს ეთნოგრაფია”
საგნობრივი პროგრამა
X/XI/XII კლ.
ზოგადი ნაწილი

ა) შესავალი
არჩევითი საგნის - ”საქართველოს ეთნოგრაფია” - სწავლება მოსწავლეს ხელს შეუწყობს ქართული
კულტურის მრავალფეროვანი სულიერი, საზოგადოებრივი და მატერიალური მიღწევების აღქმაში;
მისი ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპების განსაზღვრაში; მისთვის დამახასიათებელი ძველი
და თანამედროვე ფორმების ადეკვატურ გაგებაში.
საგანი მოსწავლეს ასევე გააცნობს საკუთარი სახელმწიფოს ეთნოკულტურულ გარემოს, ყოფისა და
კულტურის თავისებურებებს; მის ტრადიციულ ყოფაში არსებული სოლიდარობისა და
ტოლერანტობის მაგალითებს; გაუადვილებს მას ქართული კულტურის გააზრებას გლობალური და
მოდერნისტული პროცესების კონტექსტში.
ამასთან, არჩევითი საგანი მოსწავლეს შესძენს მნიშვნელოვან თეორიულ და პრაქტიკულ უნარჩვევებს, ხელს შეუწყობს მის პასუხისმგებლობიან და ჰუმანურ მოქალაქედ ჩამოყალიბებას.

ბ) საქართველოს ეთნოგრაფიის სწავლების მიზნები
”საქართველოს ეთნოგრაფიის” სწავლების მიზნებია მოსწავლეს:









დაეხმაროს ეთნოგრაფიის კვლევის საგნის იდენტიფიცირებაში;
გააცნოს ეთნოგრაფიული კვლევის მეთოდები;
დაეხმაროს ქართული ეთნოგრაფიული ფაქტების ინტერპრეტირებაში;
განუვითაროს
ეთნოგრაფიული
ინფორმაციის
დამოუკიდებლად
მოპოვებისა
და
შემოქმედებითად დამუშავების უნარი;
დაეხმაროს გაანალიზებული და დამუშავებული მონაცემების თანამედროვე ცხოვრებასთან
მისადაგებასა და პრაქტიკაში გამოყენებაში;
დაანახოს ქართული ხალხური კულტურის არსი;
დაეხმაროს ქართული კულტურის გააზრებაში მსოფლიო ისტორიულ კონტექსტში;
ჩამოუყალიბოს კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება.

გ) საგნის სწავლების ორგანიზება
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არჩევითი საგანი – საქართველოს ეთნოგრაფია წარმოადგენს ერთმოდულიან სასწავლო კურსს,
რომელიც გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე. საგანი ისწავლება ორი სემესტრის განმავლობაში და
განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის X, XI, XII კლასის მოსწავლეებისთვის. კურსი
მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე საველე პრაქტიკულ და სამუზეუმო სწავლებას.

სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.1.პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ.არჩევითი), მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (საქ. ეთნ.- საქართველოს ეთნოგრაფია), მესამე ნიშანი X/XI/XII მიუთითებს, რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII - კლასები), ბოლო
ნიშანი 1 კი - შედეგის რიგს.

დ) საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
საქართველოს ეთნოგრაფიის აღნიშნულ კურსში გამოიყოფა შემდეგი მიმართულებები:
ეთნოგრაფიული ინტერპრეტაცია და კვლევა - ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს გააცნოს
ეთნოგრაფიული მეცნიერების არსი, მისი საგანი და ფუნქციები, ძირითადი ტერმინები; ხელი
შეუწყოს მას კვლევის ძირითადი ეთნოგრაფიული მეთოდებისა და სამუზეუმო ფონდების
საქმიანობის გაცნობაში.
ქართველთა ზოგადი დახასიათება - ამ მიმართულების მიზანია მოსწავლეს ინფორმაცია მისცეს:
ქართველთა განსახლების არეალის, ეთნოგენეზისა და ეთნიკური ისტორიის პრობლემების,
ეთნიკური და ლოკალური (ეთნოგრაფიულ ერთეულთა) სახელწოდებების შესახებ; გააცნოს მას
მსოფლიოს ხალხთა კლასიფიკაციის სისტემა, დაეხმაროს მასში ქართული ეთნოსის ადგილის
განსაზღვრაში. ამავე მიმართულებაში მოსწავლე გაეცნობა საქართველოს ისტორიულეთნოგრაფიულ მხარეებს, წარმოდგენა შეექმნება ქართველთა ანთროპონიმიულ მოდელზე, ანუ
საკუთარ სახელებზე.
პიროვნება და საზოგადოება - ამ მიმართულებაში მოსწავლეები გაეცნობიან ქართულ ჩვეულებით
სამართალს (მთიელთა), საოჯახო ყოფას, ნათესაობის ფორმებს, ბავშვის აღზრდის, საქორწინო და
დაკრძალვის წეს-ჩვეულებებს, ტრადიციული სუფრის ეტიკეტსა და სტუმარ-მასპინძლობის
ტრადიციებს.
ადამიანი და მისი სასიცოცხლო გარემო - ამ მიმართულების საშუალებით მოსწავლეები გაეცნობიან
ტრადიციულ ქართულ საწარმოო და სიცოცხლის უზრუნველყოფის კულტურას. ძირითადი
ყურადღება მიექცევა კულტურული მრავალფეროვნების განმაპირობებელი მიზეზების შესწავლას.
მოსწავლეები აქვე გაეცნობიან ქართველთა ტრადიციულ სულიერ კულტურას, ასევე საქართველოს
მოსახლეობის ეთნიკურ მრავალფეროვნებას, ქართველთა ისტორიულ მეზობლებსა და მათთან
ურთიერთობის ფორმებს; გააცნობიერებენ ეთნოგრაფიული მეცნიერების მნიშვნელობას
პასუხისმგებლობიანი და ჰუმანური მოქალაქის ჩამოყალიბების საქმეში.
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ე) წყაროებსა და/ან თვალსაჩინოებებთან მუშაობა
გაკვეთილის ჩასატარებლად მასწავლებელი უნდა იყენებდეს მრავალფეროვან წყაროებსა და
თვალსაჩინოებებს. ეს შეიძლება იყოს სახელმძღვანელოებში არსებული სხვადასხვა სახის წყაროები,
მასწავლებლის მიერ თემის შესაბამისად მომზადებული, მოსწავლის მიერ შექმნილი და
შეგროვებული მასალა, დოკუმენტური თუ მხატვრული ფილმი; საოჯახო ფოტო-ალბომები,
დოკუმენტები, მიმოწერა, ძველი ნივთები (მაგ. სამუშაო იარაღი). წყაროებსა და
თვალსაჩინოებებთან მუშაობა მიმდინარეობს როგორც საკლასო ოთახში, ასევე კლასის გარეთაც,
მაგალითად, მუზეუმებში, სკოლის ეზოში და ა. შ.
საქართველოს ეთნოგრაფიის სწავლების პროცესში სასურველია მასწავლებელმა გამოიყენოს
შემდეგი სპეციფიკური აქტივობები5:
ჩანახატი – გულისხმობს უბრალო დაკვირვების შედეგების ფურცელზე გადატანას ნახატის ან
ნახაზის სახით. ჩანახატზე შესაძლებელია გამოსახული იყოს, როგორც გარემო, ერთი ან რამდენიმე
არტეფაქტი ან მოქმედება, ასევე მათი ცალკეული დეტალები.
ვიზუალური ფიქსაცია – გულისხმობს ეთნოგრაფიული რეალიების, კულტურისა და ყოფის
ელემენტების ფიქსირებას ტექნიკური საშუალებებით (ფოტოგრაფირება, ვიდეოგადაღება).
აღწერილობა – გულისხმობს უბრალო დაკვირვების შედეგად ნებისმიერი ეთნოგრაფიული რეალიის
წერილობით აღწერას.
ეთნოგრაფიული ანგარიში – გულისხმობს ეთნოგრაფიული დაკვირვების შედეგების წერილობით
წარმოდგენას. ეთნოგრაფიულ ანგარიშში უნდა იყოს როგორც აღწერილობითი ნაწილი, ასევე
კითხვარი და ამ კითხვარის მეშვეობით ჩატარებული ინტერვიუს დესკრიპცია.
გენეოლოგიური ხე – ნათესაური კავშირების გრაფიკული გამოსახვა.

საგნობრივი კომპეტენციები

X/XI/XII კლასი
საქართველოს ეთნოგრაფია
სტანდარტი
წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:

5

ეთნოგრაფიული

ქართველთა ზოგადი

ინტერპრეტაცია და

დახასიათება

პიროვნება და
საზოგადოება

ადამიანი და მისი
სასიცოცხლო გარემო

სასურველია, ასევე, 2011-2016 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების გამოყენება.
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კვლევა
არჩ. საქ. X/XI/XII.1.
მოსწავლე მსჯელობს
ეთნოგრაფიის
ამოცანებისა და
ფუნქციების შესახებ.
არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.2.
მოსწავლე იცნობს
საველე ეთნოგრაფიული
მუშაობის სპეციფიკას.
ეთნოგრაფიული და
მხარეთმცოდნეობის
მუზეუმების მუშაობის
თავისებურებებს.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.3.
მოსწავლე მსჯელობს
ქართველთა განსახლების არეალზე;
ეთნოგენეზისა და
ეთნიკური ისტო-რიის
საკითხზე.

არჩ. საქ. ეთნ.
X/XI/XII.6.
მოსწავლე
მსჯელობს
ქართველი ხალხის
სოციონორმატიული
კულტურის
შესახებ.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.4.
ქართული ეთნოსის
მახასიათებლებს
მოსწავლე განი-ხილავს
მსოფ-ლიოს ხალხთა
კლასიფიკაციის
სისტემების
კონტექსტში.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.7.
მოსწავლე მსჯე-ლობს
ქართველთა საწარმოო
კულტურის თავისებურებებზე.
არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.8.
მოსწავლე მსჯელობს
ქართველი ხალხის სიცოცხლის
უზრუნველყოფის
კულტურაზე.
არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.9.
მოსწავლე მსჯე-ლობს
ქართველი ხალხის სულიერ
კულ-ტურაზე და მის
ცალკეული ელემენტებზე.
არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.10.
მოსწავლე მსჯე-ლობს
კულტურულ
მრავალფეროვნებაზე
საქართველოში.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.5.
მოსწავლე აღწერს
საქართველოს
ისტორიულეთნოგრაფიულ
მხარეებს
და მსჯელობს მათი
თავისებურებების
შესახებ.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.11.
მოსწავლე ახერხებს
ეთნოგრაფიული მასალის
თანამედროვე რეალობასთან
ადაპტირებას.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები
მიმართულება: ეთნოგრაფიული ინტერპრეტაცია და კვლევა
არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.1. მოსწავლე მსჯელობს ეთნოგრაფიის ამოცანებისა და ფუნქციების შესახებ.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:
აყალიბებს ტერმინ ”ეთნოგრაფიის” განსაზღვრებას და მსჯელობს მისი დამკვიდრების ისტორიაზე;
ფლობს ეთნოგრაფიის ძირითად ცნებებსა და ტერმინებს (ეთნოსი, ტრადიცია, კულტურა,
საზოგადოება, იდენტობა და ა.შ.) და ადეკვატურად იყენებს მათ.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.2. მოსწავლე იცნობს

საველე ეთნოგრაფიული მუშაობის სპეციფიკას.

ეთნოგრაფიული და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმების მუშაობის თავისებურებებს.
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შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:



იცნობს ეთნოგრაფიის საველე მეთოდს. შესაბამის პირობებში შეუძლია მისი გამოყენებით
ეთნოგრაფიული მასალის მოძიება და ფიქსაცია;
იცნობს მხარეთმცონეობითი და ეთნოგრაფიული მუზეუმის მუშაობის სპეციფიკას და შეუძლია
მსჯელობა იქ დაცული არტეფაქტების შესახებ.

მიმართულება: ქართველთა ზოგადი დახასიათება
არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.3. მოსწავლე მსჯელობს ქართველთა განსახლების არეალზე; ეთნოგენეზისა
და ეთნიკური ისტორიის საკითხზე.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:





რუკის მოშველიებით მსჯლობს ქართველთა ისტორიული და თანამედროვე განსახლების
არეალზე;
იცნობს ქართველთა ეთნოგენეზის პრობლემის არსს და ასახელებს ქართველთა ეთნიკური
ისტორიის ძირითად ეტაპებს;
შეუძლია ჩამოთვალოს და განასხვაოს ქართველთა აღმნიშვნელი ეთნიკური და ლოკალური
(ეთნოგრაფიულ ერთეულთა) სახელები;
იცნობს ქართულ გვარ-სახელთა სისტემას.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.4. ქართული ეთნოსის მახასიათებლებს მოსწავლე განიხილავს მსოფლიოს
ხალხთა კლასიფიკაციის სისტემების კონტექსტში.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:







იცნობს ფიზიკურ-ანთროპოლოგიური კლასიფიკაციის სისტემას;
საქართველოსა და კავკასიის მოსახლეობას მიაკუთნებს შესაბამის ანთროპოლოგიურ ჯგუფს;
იცნობს ლინგვისტური კლასიფიკაციის სისტემას;
ჩამოთვლის იბერიულ-კავკასიურ ოჯახში შემავალ ენებს;
იცნობს რელიგიური კლასიფიკაციის პრინციპებს;
ჩამოთვლის რელიგიებსა და კონფესიებს, რომლებიც ისტორიულად საქართველოში
ვრცელდებოდა და მსჯელობს ქართულ კულტურაზე მათი გავლენის შესახებ.

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.5. მოსწავლე აღწერს საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეებს და
მსჯელობს მათი თავისებურებების შესახებ.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:





ჩამოთვლის საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეებს და მონიშნავს მათ რუკაზე;
ჩამოთვლის მთისა და ბარის ეთნოგრაფიული მხარეების ძირითად მახასიათებლებს;
მსჯელობს
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
მხარეების
სამეურნეო-ეკონომიკურ
თავისებურებებზე;
მსჯელობს
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
მხარეების
სოციალურ
ურთიერთობათა
თავისებურებებზე.
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მიმართულება: პიროვნება და საზოგადოება
არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.6. მოსწავლე მსჯელობს ქართველი ხალხის სოციო-ნორმატიული კულტურის
შესახებ.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:














მსჯელობს საქართველოს მთიანეთის ჩვეულებითი სამართლის საკითხებზე და საქმის
წარმოების თავისებურებებზე;
შეუძლია წარმოადგინოს ინსცენირება და საკუთარი წარმოსახვით დაწეროს თემა
სამართალწარმოების შესახებ ტრადიციულ საზოგადოებაში;
იხსენებს ქართველ მთიელთა სამართლის შესახებ არსებულ ლიტერატურულ თხზულებებს;
იცნობს საქორწინო ტრადიციებს და მათ სპეციფიკას;
მსჯელობს ნიშნობისა და ოჯახების დასაახლოებლად ჩასატარებელი სხვა რიტუალების
მნიშვნელობაზე. პარალელებს ავლებს თანამედროვე ქორწილებთან;
იცნობს ნათესაობის ტრადიცულ სისტემას/იცნობს ხელოვნური დანათესავების ფორმებს;
იცნობს საოჯახო ყოფის ტრადიციულ ფორმებს;
ანსხვავებს ოჯახის ტიპებს. მსჯელობს ოჯახის ცალკეული წევრის როლსა და ფუნქციაზე.
პარალელებს ავლებს თანამედროვე ყოფასთან;
იცნობს ბავშვის აღზრდისა და სოციალიზაციის ტრადიციულ ფორმებს. მსჯელობს ბავშვისადმი
საზოგადოების დამოკიდებულებაზე;
იცნობს დაკრძალვის წესებს. მსჯელობს დაკრძალვის რიტუალის რელიგიურ და სოციალურ
ელემენტებზე;
განასხვავებს სუფრების ორგანიზების ფორმებსა და შესაბამის ეტიკეტს;
იხსენებს ლიტერატურულ თხზულებებს, რომლებშიც ქართული სტუმარმასპინძლობის
ტრადიციაა ასახული;
იცნობს ურთიერთდახმარების, სოლიდარობის ტრადიციულ ფორმებს და განიხილავს მათ
საზოგადოების ფუნქციონირების კონტექსტში.

მიმართულება: ადამიანი და მისი სასიცოცხლო გარემო
არჩ.

საქ.

ეთნ.

X/XI/XII.7.

მოსწავლე

მსჯელობს

ქართველთა

საწარმოო

კულტურის

თავისებურებებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:








ჩამოთვლის მეურნეობის ძირითად და დამხმარე დარგებს. შეუსაბამებს მათ შესაბამის
გეოგრაფიულ არეალს და მსჯელობს მათი დაწინაურების მიზეზებზე;
შეუძლია იმსჯელოს ტრადიციული მეურნეობის დარგების აღორძინების პერსპექტივებზე;
იცნობს ხელოსნობის ტრადიციულ დარგებს და მსჯელობს ზოგიერთი მათგანის აღდგენის
პერსპექტივებზე;
მსჯელობს მეურნეობის ცალკეული დარგების ურთიერთმიმართებაზე;
ანსხვავებს სამეურნეო იარაღებს დანიშნულებების მიხედვით;
ასახელებს სამეურნეო ტიპის ნაგებობებს და მსჯელობს მათ ფუნქციებზე (მაგ.: მარანი);
იცნობს ტრადიციულ მეურნეობებთან დაკავშირებულ შრომის ორგანიზების ფორმებს (ნადი,

მოდგამი და ა.შ.);
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არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.8. მოსწავლეს მსჯელობს ქართველი ხალხის სიცოცხლის უზრუნველყოფის
კულტურაზე.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:









განასხვავებს საცხოვრებელ და თავდაცვით ნაგებობებს, მსჯელობს მათი მშენებლობის
პრინციპებზე;
ანსხვავებს ტრადიციულ სამოსს მხარეებისა და ისტორიული ეპოქების მიხედვით;
მსჯელობს სამოსის სოციალურ და რიტუალურ დანიშნულებაზე;
ჩამოთვლის სატრასპორტო საშუალებებს, რომლებითაც ტრადიციულ ყოფაში სარგებლობდნენ,
განასხვავებს მათ რეგიონების მიხედვით;
იცნობს ქართულ საბრძოლო იარაღებს, განასხვავებს მათ ეპოქების მიხედვით;
მსჯელობს კვების რაციონზე. იცნობს მის არსებით და რიტუალურ მნიშნელობას რეგიონების
მიხედვით;
მსჯელობს მკურნალობის ხალხურ საშუალებებზე;
მოიძიებს მის ოჯახში, სანათესაოში ცალკეულ დაავადებასთან დაკავშირებულ რწმენაწარმოდგენებს და მკურნალობის მეთოდებს (ბატონების შემთხვევა).

არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.9. მოსწავლე მსჯელობს ქართველი ხალხის სულიერ კულტურაზე და მის
ცალკეული ელემენტებზე.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:










ჩამოთვლის ხალხური სპორტისა და თამაშობების სახეობებს;
მსჯელობს ხალხური სპორტისა და თამაშობების მნიშვნელობაზე წვრთნის, აღზრდისა და
სოციალიზაციის საქმეში;
იცნობს ხალხურ ზეპირსიტყვიერებას, მის ადგილსა და ფუნქციას ყოფაში;
არჩევს მითოლოგიურ გადმოცემებს და მსჯელობს მათ შინაარსსა და ფუნქციებზე;
მსჯელობს ქრისტიანობამდელ რწმენა-წარმოდგენებზე;
იცნობს ქართულ ხალხურ მუსიკალურ კულტურას;
იცნობს ხალხურ დღესასწაულებს, მათ ფუნქციებსა და სარიტუალო პრაქტიკას;
ადარებს ტრადიციულ ხალხურ დღესასწაულებს დღეს არსებულს და მსჯელობს მსგავსებაგანსხვავებებზე;
ეთნოგრაფიული მეთოდის გამოყენებით აკვირდება საერო თუ რელიგიურ დღესასწაულს,
აგროვებს მასალას და შემდეგ აანალიზებს მას შესაბამისი კონტექსტის გათვალისწინებით.

არჩ.

საქ.

ეთნ.

X/XI/XII.10.

მოსწავლე

მსჯელობს

კულტურულ

მრავალფეროვნებაზე

საქართველოში.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:





აცნობიერებს ქართული კულტურული მემკვიდრეობის მნიშნელობას;
იცნობს ქალაქურ ეთნოგრაფიულ ყოფას;
ჩამოთვლის საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ჯგუფებს;
იცნობს ისტორიული და თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ეთნოდემოგრაფიულ
სიტუაციას;
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იცნობს საქართველოში სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების მშვიდობიანი თანაცხოვრების
გამოცდილებას;
მსჯელობს ქართველი ხალხის ტრადიციულ ურთიერთობებზე მეზობელ ხალხებთან;
მსჯელობს მრავალფეროვნების დადებით ასპექტებზე;
მსჯელობს ეთნიკური ჯგუფების თანაცხოვრების ტრადიციის მოშლის ნეგატიურ შედეგებზე.

არჩ.

საქ.

ეთნ.

X/XI/XII.11.

მოსწავლე

ახერხებს

ეთნოგრაფიული

მასალის

თანამედროვე

რეალობასთან ადაპტირებას.
შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოწავლე:








მსჯელობს საქართველოს ეთნოგრაფიული რეალობის გაცნობის მნიშვნელობაზე და
პარალელებს ავლებს თანამედროვე და ტრადიციულ ყოფას შორის;
ამა თუ იმ ტრადიციას განიხილავს თანამედროვეობის კონტექსტში;
მსჯელობს მისი შესაძლო გააქტიურების პერსპექტივებზე;
კრიტიკულად მსჯელობს ამა თუ იმ კონკრეტულ ტრადიციაზე;
მოსწავლე მსჯელობს ზოგადად ქართველთა ქცევის წესების ტრადიციულ ფორმებზე;
იცნობს ტრადიციულ ყოფაში არსებულ ემპირულ ცოდნას ეკოლოგიულ საკითხებთან
დაკავშირებით. პარალელებს ავლებს თანამედროვე ვითარებასთან;
ხედავს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს მოსახლეობის ქცევასა და ბუნებრივ კატასტროფებს
შორის.

პროგრამის შინაარსი

1. ეთნოგრაფიის საგანი და ფუნქცია:
ა) ეთნოგრაფიის საგანი და ფუნქციები;
ბ) ეთნოგრაფიული მეცნიერების ისტორია;
გ) ძირითადი ეთნოგრაფიული ტერმინები (ეთნოსი, ტრადიცია, კულტურა, საზოგადოება);
დ) ეთნოგრაფიული კვლევის ძირითადი მეთოდები;
ე) მხარეთმცოდნეობითი და ეთნოგრაფიული მუზეუმები.
2. ქართველთა ზოგადი დახასიათება:
ა) ქართველთა განსახლების არეალი;
ბ) ქართველთა ეთნოგენეზისა და ეთნიკური ისტორიის პრობლემები;
გ) ქართველთა აღმნიშვნელი ეთნიკური და ლოკალური (ეთნოგრაფიულ ერთეულთა)
სახელწოდებები;
დ) ქართველთა ანთროპოლოგიური ტიპი;
ე) ქართული ენა, დიალექტები და განშტოებები;
ვ) ქართველთა სარწმუნოება;
ზ) საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები (ზოგადი მიმოხილვა);
თ) ქართველთა ანთროპონიმიული მოდელი, ანუ საკუთარ სახელთა სისტემა;
3. ქართველთა მატერიალური და საწარმოო კულტურა:
ა) სამიწათმოქმედო ყოფა;
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ბ) მევენახეობის და მეღვინეობის ტრადიციული ფორმები;
გ) მესაქონლეობის ტრადიციული ფორმები;
დ) მეურნეობის დამხმარე დარგები (ნადირობა, მეთევზეობა, მეფუტკრეობა);
ე) ხალხური ეკოლოგია: ტრადიციული ცოდნა და თანამედროვე გამოწვევები;
ვ) ხელოსნობის ტრადიციული დარგები;
4. ქართველი ხალხის სიცოცხლის უზრუნველყოფის კულტურა:
ა) დასახლების ფორმები;
ბ) საცხოვრებელი, სამეურნეო და თავდაცვითი ნაგებობები;
გ) ქართული საბრძოლო იარაღი;
დ) ხალხური სატრანსპორტო საშუალებები ( სახმელეთო და საზღვაო ტრასპორტი);
ე) ტრადიციული კვების კულტურა;
ვ) ტრადიციული ქართული სამოსი.
5. ქართველი ხალხის სოციო-ნორმატიული კულტურა:
ა) ქართველ მთიელთა ჩვეულებითი სამართალი;
ბ) საქორწინო წეს-ჩვეულებები;
გ) საოჯახო ყოფა;
დ) ბავშვის აღზრდის წეს-ჩვეულებები;
ე) ნათესაობის ფორმები;
ვ) დაკრძალვის წეს-ჩეულებები;
ზ) სუფრის ეტიკეტი;
თ) სტუმარმასპინძლობის ტრადიციები;
ი) ურთიერთდახმარების ტრადიციული ფორმები.
6. ქართველი ხალხის სულიერი და ჰუმანიტარული კულტურა:
ა) ქართული ფოლკლორი და მითოლოგია;
ბ)ქრისტიანობამდელი და გახალხურებული ქრისტიანული რწმენა-წარმოდგენები;
გ) ხალხური სპორტული და გასართობი თამაშობები;
დ) ქართველთა ეთნომუსიკალური კულტურა;
ე) ქართული ხალხური დღესასწაულები;
ვ) ქართველთა მკურნალობის ხალხური საშუალებები.
7. კულტურული მრავალფეროვნება და სოციეტალური ერთიანობა საქართველოში:
ა) საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა;
ბ)ისტორიული და თანამედროვე საქართველოს ეთნოდემოგრაფიული თავისებურებები;
გ) ქართველი და არაქართველი ხალხების ტრადიციული ურთიერთობა;
გ) ეთნიკური კონფლიქტების მიზეზები პოსტსაბჭოთა პერიოდში;
დ) ქართველთა მეზობელი ეთნოსები;
ე) ქალაქის ეთნოგრაფიული ყოფა.

საჭირო თვალსაჩინოებები: რუკაზე ასახული კულტურის ელემენტები (მაგალითად: რუკაზე

შეიძლება აისახოს როგორი ხალხური სატრანსპორტო საშუალებები იყო გავრცელებული
საქართველოში. ანალოგიური შეიძლება გაკეთდეს საცხოვრებელი ნაგებობების შესახებ და სხვ.);
გამოფენები.
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თავი LXXXV
ერთმოდულიანი არჩევითი საგანი "ფოლკლორული ანსამბლი”
საგნობრივი პროგრამა
X/XI/XII კლ.
ზოგადი ნაწილი
ა) შესავალი
ყოველი ხალხის სულიერ კულტურაში თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს ხალხურ მუსიკალურ
შემოქმედებას. შორეული წარსულიდან ზეპირი გზით მომდინარე მუსიკალური ხელოვნება
მჭიდროდაა დაკავშირებული თაობათა კოლექტიურ შემოქმედებასთან, ეროვნულ ტრადიციებთან,
ესთეტიკურ იდეალებთან, ხალხის ფსიქოლოგიასთან. ყოველივე ამის გამო, ფოლკლორულ მასალას
გადამწყვეტი როლი ენიჭება მოზარდთა ესთეტიკური აღზრდისას, გემოვნების ჩამოყალიბებისა თუ
დახვეწისათვის.
თანამედროვე ურბანიზაციისა და გლობალიზაციის პროცესების ფონზე ფოლკლორის არაერთი ჟანრი
კარგავს ტრადიციულ ყოფაში თავის ფუნქციასა და ადგილს, მაგრამ არსებობას აგრძელებს მისთვის
ახალ გარემოში - სცენაზე, ფოლკლორული ანსამბლების რეპერტუარში.
ანსამბლურობის, თანაინტონირების პრინციპების ცოდნა გადამწყვეტ როლს ასრულებს ქართულ
სინამდვილეში, რადგანაც ჩვენი ხალხური მუსიკალური აზროვნების ძირითადი დამახასიათებელი
ნიშანი სწორედ მრავალხმიანობაა. ჯგუფური მუსიცირების არსს კი გვერდით მდგომის სიყვარული,
შემოქმედებით პროცესში სასურველი ჰარმონიის მიღწევა წარმოადგენს.
ქართული ხალხური სიმღერა, რომლის პოლიფონიური ბუნება სწორედ ჯგუფის ერთიანობაზეა
დამყარებული, ურთიერთობების გაღვივებისა და მეგობრობის საიმედო საწინდარს წარმოადგენს.

ბ) საგნის სწავლების მიზნები
კურსის სწავლების მიზნები ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს:
 ქართული ხალხური სასიმღერო შემოქმედების მიმართ არსებული ინტერესის განმტკიცება
ხალხური მუსიკის შესწავლისა და ანსამბლში მონაწილეობის გზით;
 ანსამბლურობის, თანაინტონირების უნარისა და შემოქმედებითი კოლექტივის წინაშე
პასუხისმგებლობის გრძნობის გამომუშავება;
 მაყურებლისა და კოლექტივის წინაშე წარდგენის უნარი.

გ) არჩევითი საგნის სწავლების ორგანიზება
არჩევითი საგანი – „ფოლკლორული ანსაბმბლი“ წარმოადგენს ერთმოდულიან სასწავლო კურს,
რომელიც გათვლილია 60 აკადემიურ საათზე (30+30). საგანი ისწავლება ორი სემესტრის განმავლობაში
და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის X, XI, XII1 კლასის მოსწავლეებისთვის.
სტანდარტში მითითებული ინდექსები:
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სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ დართული აქვს ინდექსი არჩ. ფოლკ. ანს. X/XI/XII.1.პირველი ნიშანი მიუთითებს, რომ პროგრამა არჩევითი საგნისთვისაა განკუთვნილი (არჩ.არჩევითი), მეორე ნიშანი მიუთითებს საგანს (ფოლკ. ანს. - ფოლკლორული ანსამბლი), მესამე
ნიშანი - X/XI/XII მიუთითებს, რომელი კლასებისთვისაა განკუთვნილი საგანი (X/XI/XII -კლასები),
ბოლო ნიშანი 1 კი - შედეგის რიგს (1 - პირველი შედეგი).

დ) არჩევითი საგნის სწავლების მიმართულებების აღწერა
კურსის - ფოლკლორული ანსამბლი - მიხედვით სწავლა სამი მიმართულებით მიმდინარეობს:
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები - მოსწავლეები შეისწავლიან და აუდიტორიის წინაშე ასრულებენ
ფოლკლორულ ნიმუშებს,
ფოლკლორული ანსამბლი კონტექსტში - მოსწავლეები ეცნობიან ქართული ფოლკლორული
ანსამბლის ტიპებს, შესრულების ფორმებს, რეპერტუარს. შეისწავლიან ფოლკლორის ადგილსა და
როლს ყოფაში ძველად და თანამედროვე ეტაპზე. აფასებენ საკუთარ და სხვების საშემსრულებლო
ხელოვნებას.მოსწავლეები აანალიზებენ ხალხური შემოქმედების ქმნილებებს.

1

რამდენადაც XII კლასში არჩევითი საგნების სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ I სემესტრში, მოსწავლეებს

შეუძლიათ XI კლასის II სემესტრში აირჩიონ არჩევითი საგანი „ფოლკლორული ანსამბლი“ და დაასრულონ XII
კლასის I სემესტრში.
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საგნობრივი კომპეტენციები
X/XI/XII კლაsი

ფოლკლორული ანსამბლი
სტანდარტი
მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და

მუსიკალური ფოლკლორის აღქმა კონტექსტში

შემოქმედებითი საქმიანობა
არჩ.ფოლკ.ანს.X/XI/XII.1. მოსწავლე
ფლობს ფოლკლორული ნაწარმოების
დასწავლისა და შესრულების ხერხებს.
არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.2. მოსწავლეს
შეუძლია ფოლკლორული ანსამბლის
საქმიანობის დაგეგმვაში
მონაწილეობის მიღება.

არჩ.ფოლკ.ანს.X/XI/XII.4. მოსწავლე თვალყურს
ადევნებს ქვეყნის/რაიონის/ქალაქის
კულტურულ ცხოვრებას ფოლკლორის
გაცნობის მიზნით.
არჩ.ფოლკ.ანს.X/XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია
დაახასიათოს მუსიკალური ფოლკლორული
შემოქმედება.

არჩ.ფოლკ.ანს.X/XI/XII.3. მოსწავლეს
შეუძლია ანსამბლურობის პრინციპის
დაცვა.

არჩ.ფოლკ.ანს.X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია
გამოიკვლიოს ფოლკლორი და
საშემსრულებლო ხელოვნება.

მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და შემოქმედებითი საქმიანობა
არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.1. მოსწავლე ფლობს ფოლკლორული ნაწარმოების დასწავლისა და
შესრულების ხერხებს.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





სწავლობს სიმღერას აუდიო ჩანაწერის მიხედვით, მასწავლებლის ხმიდან, სანოტო
ჩანაწერის მიხედვით;
ამოიცნობს განმეორებად და არაგანმეორებად ფრაგმენტებს; აღიქვამს ხმათა რაოდენობას
სიმღერაში; პოულობს საყრდენ ტონს;
ერკვევა მუსიკალურ-პოეტურ ფრაზებში, ვერბალური ტექსტის შინაარსში;
შეუძლია ჩადგეს ფერხულში, იცეკვოს;
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სწორად ანაწილებს სუნთქვას, თავისუფლად მოძრაობს, ჰყვება საფერხულო და საცეკვაო
რიტმს;
სხვადასხვა ფოლკლორული ნიმუშის შესრულებისას იცავს ამა თუ იმ კუთხისთვის
დამახასიათებელ კოლორიტს, შესრულების მანერას;
ეთნოგრაფიული კონტექსტის თანახმად უწყობს ერთმანეთს კონკრეტული სიმღერის
შერულების მანერასა და ხასიათს;
ახერხებს იმპროვიზაციას მუსიცირების პროცესში;
სიმღერის ხასიათისა და ეთნოგრაფიული კუთხის მიხედვით, ჯგუფთან ერთად,
ფოლკლორულ ნიმუშს უხამებს ცეკვას, ფერხულს, დეკლამაციას;
სიმღერის პროცესის წარმართვისას განსაზღვრავს ტემპს, გრძნობს სიმღერის დინამიკის
აღმასვლას, განსაზღვრავს დასრულების მომენტს;
ახერხებს შებანებას, შეუწყობს I-II ხმას;
მღერის ჩანაწერთან ან მეგობრებთან ერთად უნისონურ, ორხმიან და სამხმიან სიმღერებს;
ავლენს შემოქმედებით უნარს, იმპროვიზირებს ტექსტში, მოძრაობაში, ჰანგში.

არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.2. მოსწავლეს შეუძლია ფოლკლორული ანსამბლის საქმიანობის დაგეგმვაში
მონაწილეობის მიღება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:





ნასწავლი მასალიდან ადგენს საკონცერტო პროგრამას და წარდგება კლასელების წინაშე;
ამზადებს სიტყვიერ ინფორმაციას სიმღერის შესრულების წესისა და გარემოს შესახებ;
მონაწილეობს ანსამბლის საკონცერტო საქმიანობის დაგეგმვაში;
რეპეტიციების დროს იცავს ეთიკის ნორმებს.

არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ანსამბლურობის პრინციპის დაცვა.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:







იცავს ანსამბლში სიმღერის ერთიან მანერას;
მღერის ბალანსში ანსამბლთან;
მოსწავლე იცნობს სიმღერაში ხმათა ხალხური განაწილების პრინციპს
შესრულებისას შეუძლია მისი დაცვა;
მისი ხმის ჭავლის სიძლიერე თანხვედრაშია ჯგუფთან;
ანსამბლთან ერთიანობაში ტემპსა და რიტმს უხამებს სიმღერის ჟანრსა და ხასიათს;
არ იბნევა მაყურებლის წინაშე და არ არღვევს ანსამბლს.

მიმართულება: მუსიკალური ფოლკლორის აღქმა კონტექსტში
არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.4. მოსწავლე თვალყურს ადევნებს რაიონის/ ქალაქის/ქვეყნის კულტურულ
ცხოვრებას ფოლკლორის გაცნობის მიზნით.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
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და








ესწრება ფოლკლორულ კონცერტებს, შეხვედრებს, შემოქმედებით საღამოებს, დადის
ეთნოგრაფიული ან ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმებში, უსმენს რადიოთი და
ტელევიზიით გადმოცემულ ფოლკლორულ გადაცემებს;
აწყობს ფოლკლორული ანსამბლის კონცერტის განხილვას (მსჯელობა, აზრის გამოთქმა,
კამათი);
წერს რეცენზიას კონცერტზე დასწრების შემდეგ და აცნობს თანაკლასელებს;
ასახელებს მისთვის ნაცნობ ფოლკლორულ ანსამბლებს და საუბრობს მათ შემოქმედებაზე;
მსჯელობს ანსამბლის გარეგნულ იერსახეზე, კოსტიუმებსა და დეკორაციებზე.

არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.5. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ქართული მუსიკალური ფოლკლორი.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:











სმენით განასხვავებს საქართველოს სხვადასხვა ეთნოგრაფიული რეგიონის სიმღერას;
საუბრობს ფოლკლორული ნიმუშის წარმომავლობაზე, ჟანრულ თავისებურებებზე;
ერკვევა ქართული და საქართველოში გავრცელებული საკრავების ჯგუფებში, იცნობს საკრავის
თანხლებით მღერასა და საკრავიერი ანსამბლის ტრადიციულ ფორმებს;
ერკვევა საფერხულო-საცეკვაო შესრულების სხვადასხვა ტიპში (სწორხაზოვანი, წრიული,
ნახევარწრიული, ორსართულიანი);
განასხვავებს ქალთა, მამაკაცთა და შერეული შესრულების მაგალითებს;
განიხილავს ხალხური სიმღერის შესრულების ფორმებს (შესრულების ტრადიციული ფორმები
(ზედა ხმებში თითო სოლისტი, ბანების ჯგუფი, ერთი დამწყები, ორპირული შესრულების
ფორმები.
ასხვავებს ერთპირულ, ორპირულ და სამპირულ სიმღერებს;
ასხვავებს ფოლკლორული ანსამბლის ტიპებს (გუნდი, სოლისტი და გუნდი, ორი სოლისტი და
გუნდი, ორი გუნდი, ორი სოლისტი და ორი გუნდი, ტრიო, ტრიო და გუნდი);
განსაზღვრავს მოცემული ნიმუშის შესრულების ხასიათს.

არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.6. მოსწავლეს შეუძლია გამოიკვლიოს

ფოლკლორი და საშემსრულებლო

ხელოვნება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:










აღწერს, თუ რა დანიშნულება, მნიშვნელობა აქვს ან ჰქონდა ამა თუ იმ სიმღერას;
დაინტერესებულია ხალხური შემოქმედების ნიმუშებისა და რიტუალების შეკრებით,
სხვადასხვა
ფოლკლორული
ანსამბლისა
თუ
ინდივიდუალური
შემსრულებლის
შემოქმედებითი ბიოგრაფიით;
მოიძიებს ინტერნეტში აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებს, ერთი სიმღერის სხვადასხვა ვარიანტს,
ინფორმაციას საკრავებზე;
ეცნობა ქართული სიმღერის შემსრულებელი ქართული და უცხოური ანსამბლების ჩანაწერებს;
იკვლევს რომელიმე ქართული ან უცხოური ანსამბლის შემოქმედებით გზას, რეპერტუარს,
მანერას. მსჯელობს სხვადასხვა ანსამბლის მსგავსება-განსხვავებაზე, ფოლკლორის
შესრულების ავთენტურ და აკადემიურ სტილებზე;
განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს ფოლკლორის შესწავლით მიღებული ცოდნა და
უნარები სხვადასხვა დროს;
მსჯელობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ფოლკლორული ანსამბლების როლზე.
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პროგრამის სარეკომენდაციო შინაარსი
ფოკლორული ანსამბლის შემოქმედებით საქმიანობაში მონაწილეობისათვის აუცილებელი
ელემენტები და პრინციპები:
ინტონაცია, ტემბრი, რეგისტრი, ტემპი, რიტმი, მოძრაობა, პლასტიკა. მიმიკა, ჟესტები, იმპროვიზაცია,
სიმღერის, ფერხულის, ცეკვის შესრულება.
იმპროვიზაციული სავარჯიშოები:
ერთი სიმღერის სხვადასხვა ვარიანტის მოსმენა; მრავალხმიანი სიმღერის ერთი ხმის შესწავლის
შემდეგ დანარჩენი ხმების შეწყობის მცდელობა; ნაცნობი სიმღერის ახალი ვარიანტის შექმნა (თუ
სიმღერა ორხმიანია, ან სამხმიანი - სხვადასხვა ხმის ვარიანტების მოფიქრება); შაირების, კაფიების
შეთხზვა.
კონცერტში მონაწილეობა:
რეპერტუარისა და სიტყვიერი ანოტაციის მომზადება, პროგრამის შედგენა იმის გათვალისწინებით,
რომ იყოს მრავალფეროვანი, არ იყოს ჟანრულად მოსაწყენი მაყურებლისთვის, წარმოდგენილი იყოს
სხვადასხვა კუთხის მუსიკალური ფოლკლორი.
განხილვა:
კონცერტებზე, ლექცია-კონცერტებზე, ფესტივალებზე დასწრება. ფოლკლორულ ექსპედიციებში
ჩაწერილი სოფლელი შემსრულებლების ნამღერის მოსმენა. შეხვედრა ფოლკლორულ ანსამბლებთან.
პროგრამის, რეპერტუარის, სიმღერის, საშესრულებლო სტილის, მანერის ანალიზი ზეპირად და
წერილობით. ქართული ხალხური საკრავების მუზეუმის, ფოკლორული ცენტრის მიერ მოწყობილი
გამოფენების დათვალიერება
ფოლკლორული ანსამბლის კონტექსტი:
მუსიკალური ფოლკლორის განვითარებაზე, საშემსრულებლო ოსტატობაზე ისტორიული,
სოციალური, პოლიტიკური და სხვ. პროცესების გავლენის კვლევა. ძველი და ახალი ფორმების
შედარება. ცნობილი შემსრულებლების შემოქმედების განხილვა. მსჯელობა ფოლკლორული
რეპერტუარის
ჟანრებზე, ფორმებზე, მიმდინარეობებზე; სხვადასხვა ანსამბლთა მსგავსებაგანსხვავებაზე, ფოლკლორული ანსამბლის როლზე საკუთარ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში:
საუბარი ხალხური მუსიკის ყოფასთან კავშირზე, ზეპირი გადმოცემის ტრადიციაზე, ავტორების
ანონიმურობაზე, ჟანრზე, დიალექტსა და თემატიკაზე, სიმღერის შესრულების ფორმაზე, დროსა და
ადგილზე. საკუთარი შთაბეჭდილების, შეხედულების გაზიარება, საუბარი ანსამბლის, თუ
კონკრეტული მომღერლის შესრულების მანერის შესახებ.
ტერმინები:
ხმების დასახელება:
დამწყები, მთქმელი, მოძახილი, ზედა ხმა, ბანი, კრიმანჭული, შემხმობარი.
სიმღერის თემატიკა:
საგალობელი, მგზავრული, სუფრული, ურმული, შრომის (ნადური, გუთნური, მთიბლური და ა. შ.),
ღიღინი, მაყრული, ლაშქრული, ფერხისა, ტირილი, ნანა, იავნანა, სახუმარო, შაირი, კაფია, ჩაკრულო.
სარეკომენდაციო წყაროები
ფოკლორული ანსამბლების აუდიო, ვიდეო დისკები;
ვებგვერდები: ქართული ფოლკლორი - http://www.alazani.ge;
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ქართული ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი - http://folk.ge;
თბილისის სახელმწიფო
კონსერვატორიის ტრადიციული
საერთაშორისო ცენტრი - http://www.polyphony.ge/;
ფოკლკლორული ანსამბლების ვებგვერდები.

მრავალხმიანობის

კვლევის

სარეკომენდაციო სიმღერები:
კახეთი: ”ლალე”, შაირები, ”ალილო”, ”საჭიდაო”;
ქართლი: ”ჩავუხტეთ ბარათაშვილსა”, ”მაყრული”, ”ჭონა”, ”ფერხული ჩავაბათ”;
იმერეთი: ”ჭონა”, ”მასპინძელსა”, ”ჩემო ნათლიდედაო”;
გურია: ”ნაინინა”, ”მივალ გურიაში”, ”ალიფაშა”;
სამეგრელო: ”ია პატონეფი”, ”მა დო ჩქიმი არაბა”, ”ჯანსულო”;
რაჭა: ”მაღლა მთას მოდგა”, ”იავნანა, ბატონებო”;
ლეჩხუმი: ”ღიღინი”, ”მაყრული”;
სვანეთი: ”ბუბა ქაქუჩელა”, ”ქრისტე აღდგა”, ”წმინდაო ღმერთო”, ”ლაჟღვაში”;
აჭარა-შავშეთი: ”ვოისა”, ”ნაი-ნაი”, ”განდაგანა”, ”ნარდანინა”, ”ტირნი ჰორირამა”;
მესხეთი: ”მრავალჟამიერი”, ”მამლი მუხასა”;
ფშავი: ”ფერხისა”;
ხევსურეთი: სახუმარო;
თუშეთი: სატრფიალო, ”მეცხვარის სიმღერა”, ”ბახტრიონიდან გიცქერდი”;
ხევი: ”ქიზიყ ბოლოზე”, ”მოხევის ქალო, თინაო”;
მთიულეთი: ”ლომისას ჯაჭვი ჰკიდია”.

სარეკომენდაციო აუდიო მასალა
აუდიო დისკები:
“კავსაძეები”, “ბერძენიშვილები”, “თელაველები”, “ანდრო სიმაშვილი” (საქართველოს ფოლკლორის
სახელმწიფო ცენტრის გამოცემები);
არტემ ერქომაიშვილი (2007);
გიგო ერქომაიშვილი (2007);
“რუსთავი” (1991, 1994, “ალილო” 1995), “მთიები” (1996, 2005, 2007, 2011), “მზეთამზე” (2008),
“ანჩისხატის ტაძრის გუნდი” (2003, 2008, 2009), “ბასიანი” (2003, 2006, 2010);
ქართული გალობა “თერთმეტი მარგალიტი” (2004), “ხმები წარსულიდან” - ქართული ხალხური
მუსიკა ფონოგრაფის ცვილის ლილვაკებიდან (2007).
სარეკომენდაციო ვიდეო მასალა (DVD):
ეთნომუსიკის თეატრი “მთიები” (“ქართული ქორწილი” 2009);
ქართული ცეკვის საარქივო ჩანაწერები (საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის
გამოცემა);
გ. გარაყანიძის წიგნის ”ქართული ეთნომუსიკის თეატრი და მისი საწყისები” ვიდეო დანართი.

229

