
გეოგრაფია 

საბაზო საფეხურის სტანდარტი 

 

შესავალი  

 

საბაზო საფეხურის გეოგრაფიის სტანდარტი შედგება შემდეგი  ნაწილებისაგან:  

ა) საგნის სწავლა-სწავლების მიზნები; 

ბ) სტანდარტის შედეგები და შინაარსი;  

გ) მეთოდიკური ორიენტირები; 

დ) შეფასება. 

 

საბაზო საფეხურზე საგანი „გეოგრაფია“ კონტინენტებისა და საქართველოს გეოგრაფიის შესწავლას 

გულისხმობს; მოსწავლე შეიმეცნებს ზოგადგეოგრაფიულ კანონზომიერებებს, საზოგადოებრივ და 

ბუნებრივ სისტემებს შორის არსებულ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს. 

საგნის სწავლა-სწავლებისას მოსწავლე ჩართული იქნება აქტივობებში, რომლებიც მას შეძენილი 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების საშუალებას მისცემს.  

 

ა) საგნის სწავლა-სწავლების მიზნები 

გეოგრაფიის სწავლა-სწავლება მიზნად ისახავს, მოსწავლეს:  

 გამოუმუშავოს რუკის კითხვისა და ანალიზის უნარი; 

 შესძინოს გეოგრაფიული კანონზომიერებებისა და თავისებურებების კვლევისთვის 

(გლობალურ, რეგიონულ და ლოკალურ დონეზე) საჭირო უნარები; 

 გამოუმუშავოს გეოგრაფიული ობიექტების, მოვლენებისა და პროცესების სივრცე-დროით 

ჭრილში გაანალიზების უნარი; 

 ჩამოუყალიბოს გეოგრაფიული გარემოს სისტემური აღქმისა და ანალიზის უნარი; 

 ჩამოუყალიბოს გარემოსდაცვითი ცნობიერება; 

 ჩამოუყალიბოს სხვა ხალხების მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულება; 

 დაეხმაროს გეოგრაფიული გარსის მთლიანობის აღქმაში; 

 შესძინოს გეოგრაფიის დარგობრივი ენით ოპერირების უნარი. 

ამ მიზნებზე მუშაობით გეოგრაფია თავის წვლილს შეიტანს ეროვნული სასწავლო გეგმის მისიისა და 

მიზნებით გათვალისწინებული უნარებისა და ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებაში.     

 

ბ) სტანდარტის შედეგები და შინაარსი 

სტანდარტის შედეგები საგნის ცნებებზე დაფუძნებით განსაზღვრავს მიზნობრივ ორიენტირებს და 

პასუხობს შეკითხვას: რა უნდა შეეძლოს მოსწავლეს საგან „გეოგრაფიის“ ფარგლებში საბაზო 

საფეხურის ბოლოს.  

საბაზო საფეხურზე გეოგრაფიის შედეგები ჯგუფდება სამ მიმართულებად.   



 რუკა და გეოგრაფიული ანალიზი - გულისხმობს სხვადასხვა გეოგრაფიული ინფორმაციის 

მოპოვებასა და ანალიზს სხვადასხვა წყაროს (რუკა, გრაფიკი, აერო და კოსმოსური სურათები, 

დიაგრამა) საშუალებით; 

 ბუნებრივი და საზოგადოებრივი სისტემები - გულისხმობს ბუნებრივი და საზოგადოებრივი 

სისტემების განვითარების კანონზომიერების ჩვენებას, კავშირების დადგენას - ბუნება-

საზოგადოება-მეურნეობა; ადამიანის მიერ ბუნებაზე ზემოქმედების შედეგების გაანალიზებას;  

 მდგრადი განვითარება და უსაფრთხოება - გულისხმობს გარემოსდაცვითი ცნობიერების და 

გარემოს მიმართ მზრუნველი დამოკიდებულების ჩამოყალიბების მნიშვნელობის ჩვენებას, 

ბუნებრივ, სოციალურ-ეკონომიკურ, პოლიტიკურ სისტემებს შორის ურთიერთმიმართების 

გააზრებას; ბუნებრივი და ტექნოგენური მიზეზებით გამოწვეული კატასტროფების მიმართ 

ადეკვატური ქცევის ჩამოყალიბებას.   

 

სტანდარტის შინაარსი განსაზღვრავს, რა უნდა იცოდეს მოსწავლემ. შინაარსი აღიწერება  

სავალდებულო ცნებებისა და თემების სახით.  

 

ცნებების სახით განსაზღვრულია ის ცოდნა, რომელსაც მოსწავლე საგნის ფარგლებში უნდა 

დაეუფლოს. ცნებები შედეგებთან ერთად უნდა დამუშავდეს მოსწავლისთვის ნაცნობ კონტექსტებში. 

ეს კონტექსტები სავალდებულო თემების სახითაა წარმოდგენილი. 

 

თითოეულ თემას ახლავს შეფასების ინდიკატორები. ისინი განსაზღვრავს, თუ რა უნდა შეფასდეს 

კონკრეტულ თემაში (თითოეულ ინდიკატორს ახლავს შესაბამისი შედეგის ინდექსის ნომერი, 

რომელიც განსაზღვრავს, თუ რომელი შედეგიდან/შედეგებიდან გამომდინარეობს იგი). 

 

 

 

სტანდარტის შედეგების ინდექსების განმარტება 

საბაზო საფეხურზე სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ უძღვის ინდექსი, რომელიც 

მიუთითებს საგანს, სწავლების ეტაპსა და სტანდარტის შედეგის ნომერს;  

მაგ.,გეო. საბ. 1.: 

„გეო.“  – მიუთითებს საგანს „გეოგრაფია’’; 

„საბ.“ – მიუთითებს საბაზო საფეხურს; 

„1“  – მიუთითებს სტანდარტის შედეგის ნომერს. 

 

 

 

 

 

 

 



გეოგრაფიის სტანდარტის შედეგები (VII-IX კლასები) 

შედეგების 

ინდექსი 

მიმართულება: რუკა და გეოგრაფიული ანალიზი ცნებები 

 მოსწავლემ უნდა შეძლოს:   

გეო.საბ.1. პირობითი აღნიშვნების გამოყენებით სხვადასხვა შინაარსის რუკის 

კითხვა და ანალიზი; 

რუკა და 

ორიენტირება; 

 

გეოგრაფიული 

გარსი; 

 

გეოგრაფიული 

ობიექტი; 

 

გეოგრაფიული 

მოვლენა, 

გეოგრაფიული  

პროცესი; 

 

გეოგრაფიული 

კვლევა და 

ანალიზი; 

 

მოსახლეობა და 

მეურნეობა; 

 

მდგრადი 

განვითარება 

 

გეო.საბ.2. სხვადასხვა გეოგრაფიული ობიექტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა 

ადგილსა და რუკაზე; 

გეო.საბ.3. სხვადასხვა ტიპის წყაროდან (რუკა, ფოტო, ცხრილი, გრაფიკი, დიაგრამა, 

აერო და კოსმოსური სურათები, მულტიმედია საშუალებები) 

ინფორმაციის ამოკითხვა და გაანალიზება; კვლევის შედეგების 

ცხრილების, გრაფიკების და დიაგრამების სახით წარმოდგენა. 

 მიმართულება: ბუნებრივი და საზოგადოებრივი სისტემები 

 მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

გეო.საბ.4. გეოგრაფიული გარსის მთლიანობის აღქმა და მისი გეოსფეროების 

(ლითოსფერო, ატმოსფერო, ჰიდროსფერო, ბიოსფერო, ნოოსფერო, 

დედამიწის შინაგანი აგებულება) ურთიერთდამოკიდებულების 

გაანალიზება; 

გეო.საბ.5. შინაგანი და გარეგანი ძალების დაკავშირება დედამიწის თანამედროვე 

სახის ჩამოყალიბების პროცესთან; 

გეო.საბ.6. გეოგრაფიული აღმოჩენების მნიშვნელობის გააზრება საზოგადოების 

განვითარებისთვის; 

გეო.საბ.7. ბუნებრივი პირობებისა და რესურსების ზეგავლენის გაანალიზება 

მოსახლეობის სამეურნეო საქმიანობასა და ცხოვრების წესზე; 

გეო.საბ.8. მოსახლეობის  ძირითადი მახასიათებლების (ბუნებრივი და 

მექანიკური მოძრაობა, სტრუქტურა, სიმჭიდროვე, განსახლება) 

ცვალებადობის გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების გააზრება; 

გეო.საბ.9. ცალკეული გეოგრაფიული ერთეულების (კონტინენტი, რეგიონი, 

ბუნებრივი ზონა, ლანდშაფტი) კომპლექსური დახასიათება; 

 მიმართულება:  მდგრადი განვითარებადა უსაფრთხოება  

 მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

გეო.საბ.10. გარემოსადმი მზრუნველი დამოკიდებულების გამოვლენა; 

გეო.საბ.11. მდგრადი განვითარების გარემოსდაცვითი, სოციალური და 

ეკონომიკური მნიშვნელობის გააზრება მოსახლეობის 

კეთილდღეობისთვის; 

გეო.საბ.12. გარემოზე ადამიანის საქმიანობის (ანთროპოგენური ზემოქმედების) 

შედეგების შეფასება; 

გეო.საბ.13. სხვადასხვა სახის ბუნებრივი კატასტროფის ნიშნების ამოცნობა; 

წარმოქმნის მიზეზების გაანალიზება; მათი თავიდან  

აცილებისთვის/ზიანის შერბილებისთვის  საჭირო ღონისძიებების 

მნიშვნელობის გააზრება; უსაფრთხო ქცევის წესების დაცვა 



 

სავალდებულო თემები ცნებები, რომლებიც თითოეულ თემაში უნდა 

დამუშავდეს 

VII კლასი რუკა და ორიენტირება 

მასშტაბი, პირობითი აღნიშვნები, კოორდინატები, 

სასაათო ზონები, კომპასი, ჰორიზონტის მხარეები, 

აზიმუტი, GPS  

გეოგრაფიული გარსი 

ლითოსფერო (რელიეფი, ფილაქნების ტექტონიკა) 

ატმოსფერო (ამინდი, ჰავა, კლიმატური სარტყელი), 

ჰიდროსფერო (შიგა წყლები, ჰიდროლოგიური 

პროცესები) ბიოსფერო (ფლორა და ფაუნა, ნიადაგი), 

ნოოსფერო, ბუნებრივი  ზონა, ლანდშაფტი 

გეოგრაფიული ობიექტი 

დედამიწა, კონტინენტი, რეგიონი 

გეოგრაფიული მოვლენა, გეოგრაფიული  პროცესი 

შინაგანი და გარეგანი ძალები, ბუნებრივი კატასტროფა 

(ბუნებრივი და ანთროპოგენური სტიქიური პროცესები) 

გეოგრაფიული კვლევა და ანალიზი 

გეოგრაფიული აღმოჩენები, ფოტო, ცხრილი, გრაფიკი, 

დიაგრამა, აერო და კოსმოსური სურათები, 

მულტიმედია საშუალებები 

მოსახლეობა და მეურნეობა 

ბუნებრივი და მექანიკური მოძრაობა, სტრუქტურა, 

სიმჭიდროვე, განსახლება  

მდგრადი განვითარება 

გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური 

ასპექტები, ბუნებრივი კატასტროფა, ბუნებრივი 

რესურსები 

დედამიწა 

აფრიკა 

ავსტრალია და ოკეანეთი 

ანტარქტიდა 

VIII კლასი 

სამხრეთ ამერიკა 

ჩრდილოეთ ამერიკა 

აზია 

ევროპა 

კავკასია 

IX კლასი 

საქართველო-ბუნებრივი და საზოგადოებრივი 

სისტემები 

დასავლეთ საქართველო (იმერეთი, რაჭა-

ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთი, გურია აჭარა, აფხაზეთი); 

აღმოსავლეთ საქართველო (თბილისი, შიდა 

ქართლი, ქვემო ქართლი, კახეთი, მცხეთა 

მთიანეთი) 

სამხრეთ საქართველო (სამცხე-ჯავახეთი) 

 

 

 

 

 

 

 



საკითხები: 

ეროვნული სასწავლო გეგმა სავალდებულო სახით არ განსაზღვრავს საკითხებს. პედაგოგებსა და 

სახელმძღვანელოს ავტორებს უფლება აქვთ, თითოეული თემისთვის საკითხები თავად შეარჩიონ, 

თუმცა სავალდებულოა შემდეგი მოთხოვნების გათვალისწინება - ჩამონათვალში აუცილებლად უნდა 

იყოს: 

 რომელიმე ქვეყანა ან რეგიონი და ბუნებრივი ზონა, რომელიც კომპლექსურად დახასიათდება (არ 

ეხება თემებს: „დედამიწა“ და „კავკასია’); 

 მნიშვნელოვანი აღმოჩენები; 

 სავალდებულო თემის კონტექსტის შესაბამისი გეოგრაფიული მოვლენები და პროცესები; 

 გარემოს დაცვასა და მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები. 

 

 

VII კლასი 

სასწავლო თემა: დედამიწა 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკისა და გლობუსის გამოყენებით დედამიწის (რელიეფის, კლიმატური 

სარტყლების, მსოფლიო ოკეანის, მოსახლეობის) დახასიათება, გეოგრაფიული ობიექტების 

მდებარეობის განსაზღვრა (გრძედი, განედი, პოლუსები, ეკვატორი, საწყისი მერიდიანი, 

თარიღთა ცვლის ხაზი) (გეო.საბ.1,2,3,9); 

 დედამიწის შესახებ სხვადასხვა დროს არსებული წარმოდგენების ცვალებადობის მიზეზების 

გაანალიზება (გეო.სტ.საბ. 3,6); 

 გეოგრაფიული გარსის მთლიანობის აღქმა და მისი გეოსფეროების (ლითოსფერო, ატმოსფერო, 

ჰიდროსფერო, ბიოსფერო, ნოოსფერო) ურთიერთდამოკიდებულების გაანალიზება; ბუნებრივი 

ზონების წარმოქმნისა და თავისებურებების განხილვა (გეო.საბ. 4,5,7,9,10,11,12,13); 

 დედამიწაზე მოსახლეობის არათანაბარი განაწილების მიზეზების გაანალიზება (გეო.საბ. 8); 

 გლობალური ეკოლოგიური პრობლემების (კლიმატის გლობალური ცვლილება, მსოფლიო 

ოკეანის დაბინძურება) გაანალიზება; მათზე რეაგირებისა და პრევენციისთვის საჭირო 

ღონისძიებების მნიშვნელობის გააზრება (გეო.საბ.7,10,11,12,13). 

 

 

 

 

 

 

 



სასწავლო თემა: აფრიკა 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით აფრიკის (მდებარეობის, რელიეფის, კლიმატური 

სარტყლების, სასარგებლო წიაღისეულის, მოსახლეობის) დახასიათება; გეოგრაფიული 

ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა (გეო.საბ.1,2,3,9);  

 აფრიკისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი ზონების კომპლექსური დახასიათება და მათი 

ერთმანეთთან შედარება სხვადასხვა არსებითი ნიშნის მიხედვით (გეოლოგია, ამინდი და ჰავა, 

ჰიდროლოგია, ფლორა და ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა) (გეო.საბ. 4,5,7,9,11,12); 

 აფრიკის მოსახლეობის მახასიათებლების შესწავლა და მათი დინამიკის (მაღალი შობადობა, 

მაღალი მოკვდაობა/სიკვდილიანობა) გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება 

(გეო.საბ.7,8); 

 აფრიკის მაგალითზე გარემო-ადამიანი(მოსახლეობა)-მეურნეობას შორის მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირების გაანალიზება (გეო.საბ.5,6,7,8,10,11,12,13);   

 აფრიკისთვის დამახასიათებელი საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული პროცესების (გეოგრაფიული 

აღმოჩენები, კოლონიზაცია, დაავადებების გავრცელება, ჰუმანური განვითარება, იძულებითი 

მიგრაცია) მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ. 4,7,8,9,10,11,2,13); 

 აფრიკისთვის დამახასიათებელი მდგრადი განვითარების პრობლემების (გაუდაბნოება, 

სიღარიბე) გაანალიზება; მათზე რეაგირებისა და პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების 

მნიშვნელობის გააზრება (გეო.საბ.9,10,11,12,13). 
 

 

სასწავლო თემა: ავსტრალია და ოკეანეთი 

შეფასების ინდიკატორები  - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით ავსტრალიისა და ოკეანეთის (მდებარეობის, 

რელიეფის, კლიმატური სარტყლების, სასარგებლო წიაღისეულის, მოსახლეობის) დახასიათება; 

გეოგრაფიული ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა (გეო.საბ.1,2,3,9);  

 ავსტრალიისა და ოკეანეთისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი ზონების კომპლექსური 

დახასიათება და მათი ერთმანეთთან შედარება სხვადასხვა არსებითი ნიშნის მიხედვით 

(გეოლოგია, ამინდი და ჰავა, ჰიდროლოგია, ფლორა და ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა) (გეო.საბ. 

4,5,7,9,11,12); 

 ავსტრალიისა და ოკეანეთის მოსახლეობის მახასიათებლების შესწავლა და მათი დინამიკის 

(არათანაბარი სიმჭიდროვე)  გამომწვევი მიზეზების და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ.7,8); 

 ავსტრალიისა და ოკეანეთის მაგალითზე გარემო-ადამიანი(მოსახლეობა)-მეურნეობას შორის 

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების გაანალიზება (გეო.საბ.5,6,7,8,10,11,12,13);   

 ავსტრალიისა და ოკეანეთისთვის დამახასიათებელი საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული 

პროცესების (გეოგრაფიული აღმოჩენები, ჰუმანური განვითარება, იმიგრაცია) მიზეზებისა და 

შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ. 4,7,8,9,10,11.,2,13); 

 ავსტრალიისა და ოკეანეთისთვის დამახასიათებელი მდგრადი განვითარების პრობლემების 

(მარჯნის რიფების ეკოსისტემების განადგურება) გაანალიზება; მათზე რეაგირებისა და 

პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობის გააზრება (გეო.საბ.9,10,11,12,13). 
 



 

სასწავლო თემა: ანტარქტიდა 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით ანტარქტიდის (მდებარეობის, კლიმატური 

სარტყლების) დახასიათება; გეოგრაფიული ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა 

(გეო.საბ.1,2,3,9);  

 ანტარქტიდისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი ზონის კომპლექსური დახასიათება 

(გეოლოგია, ამინდი და ჰავა, ჰიდროლოგია, ფლორა და ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა) (გეო.საბ. 

4,5,7,9,11,12); 

 ანტარქტიდისთვის დამახასიათებელი მდგრადი განვითარების პრობლემების (ოზონის 

ხვრელი, ზეწრული მყინვარების დნობა) გაანალიზება; მათზე რეაგირებისა და პრევენციისთვის 

საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობის გააზრება (გეო.საბ.9,10,11,12,13). 

 

 

  



VIII კლასი 

სასწავლო თემა: სამხრეთ ამერიკა 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით სამხრეთ ამერიკის (მდებარეობის, რელიეფის, 

კლიმატური სარტყლების, სასარგებლო წიაღისეულის, მოსახლეობის) დახასიათება; 

გეოგრაფიული ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა (გეო.საბ.1,2,3,9);  

 სამხრეთ ამერიკისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი ზონების კომპლექსური დახასიათება და 

მათი ერთმანეთთან შედარება სხვადასხვა არსებითი ნიშნის მიხედვით (გეოლოგია, ამინდი და 

ჰავა, ჰიდროლოგია, ფლორა და ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა) (გეო.საბ. 4,5,7,9,11,12); 

 სამხრეთ ამერიკის მოსახლეობის მახასიათებლების შესწავლა და მათი დინამიკის (მაღალი 

ბუნებრივი მატება) გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ.7,8); 

 სამხრეთ ამერიკის მაგალითზე გარემო-ადამიანი (მოსახლეობა)-მეურნეობას შორის მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირების გაანალიზება (გეო.საბ.5,6,7,8,10,11,12,13);   

 სამხრეთ ამერიკისთვის დამახასიათებელი საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული პროცესების 

(ფსევდო-ურბანიზაცია, რასების ასიმილაცია) მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ. 

4,7,8,9,10,11.,2,13); 

 სამხრეთ ამერიკისთვის დამახასიათებელი მდგრადი განვითარების პრობლემების (ნიადაგის 

ეროზია, ტყის ჩეხვა, უმუშევრობა) გაანალიზება; მათზე რეაგირებისა და პრევენციისთვის საჭირო 

ღონისძიებების მნიშვნელობის გააზრება (გეო.საბ.9,10,11,12,13). 

 

სასწავლო თემა: ჩრდილოეთ ამერიკა 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით ჩრდილოეთ ამერიკის (მდებარეობის, რელიეფის, 

კლიმატური სარტყლების, სასარგებლო წიაღისეულის, მოსახლეობის) დახასიათება; 

გეოგრაფიული ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა (გეო.საბ.1,2,3,9);  

 ჩრდილოეთ ამერიკისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი ზონების კომპლექსური დახასიათება 

და მათი ერთმანეთთან შედარება სხვადასხვა არსებითი ნიშნის მიხედვით (გეოლოგია, ამინდი 

და ჰავა, ჰიდროლოგია, ფლორა და ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა) (გეო.საბ. 4,5,7,9,11,12); 

 ჩრდილოეთ ამერიკის მოსახლეობის მახასიათებლების შესწავლა და მათი დინამიკის 

(მოსახლეობის არათანაბარი სიმჭიდროვე, ეთნიკური მრავალფეროვნება) გამომწვევი 

მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ.7,8); 

 ჩრდილოეთ ამერიკის მაგალითზე გარემო-ადამიანი(მოსახლეობა)-მეურნეობას შორის მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირების გაანალიზება (გეო.საბ.5,6,7,8,10,11,12,13);   

 ჩრდილოეთ ამერიკისთვის დამახასიათებელი საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული პროცესების 

(იმიგრაცია, მეგაპოლისების ჩამოყალიბება, მაღალი ჰუმანური განვითარების ინდექსი) 

მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ. 4,7,8,9,10,11,2,13); 

 ჩრდილოეთ ამერიკისთვის დამახასიათებელი მდგრადი განვითარების პრობლემების 

(ტორნადოები, ქარიშხლები, მდგრადი მოხმარება და წარმოება) გაანალიზება; მათზე 

რეაგირებისა და პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობის გააზრება 

(გეო.საბ.9,10,11,12,13). 



 

სასწავლო თემა: აზია 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით აზიის (მდებარეობის, რელიეფის, კლიმატური 

სარტყლების, სასარგებლო წიაღისეულის, მოსახლეობის) დახასიათება; გეოგრაფიული 

ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა (გეო.საბ.1,2,3,9);  

 აზიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი ზონების კომპლექსური დახასიათება და მათი 

ერთმანეთთან შედარება სხვადასხვა არსებითი ნიშნის მიხედვით (გეოლოგია, ამინდი და ჰავა, 

ჰიდროლოგია, ფლორა და ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა) (გეო.საბ. 4,5,7,9,11,12); 

 აზიის მოსახლეობის მახასიათებლების შესწავლა და მათი დინამიკის (მოსახლეობის 

არათანაბარი განაწილება, ეთნიკური და ლინგვისტური მრავალფეროვნება) გამომწვევი 

მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ.7,8); 

 აზიის მაგალითზე გარემო-ადამიანი(მოსახლეობა)-მეურნეობას შორის მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირების გაანალიზება (გეო.საბ.5,6,7,8,10,11,12,13);   

 აზიისთვის დამახასიათებელი საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული პროცესების (ურბანიზაცია, 

დემოგრაფიული პოლიტიკა) მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ. 4,7,8,9,10,11,2,13); 

 აზიისთვის დამახასიათებელი მდგრადი განვითარების პრობლემების (ნიადაგების დამლაშება, 

წყლისა და ჰაერის დაბინძურება, მდგრადი ქალაქები, განათლების არათანაბარი 

ხელმისაწვდომობა, კეთილდღეობის უზრუნველყოფა) გაანალიზება; მათზე რეაგირებისა და 

პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობის გააზრება (გეო.საბ.9,10,11,12,13). 
 

სასწავლო თემა: ევროპა 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით ევროპის (მდებარეობის, რელიეფის, კლიმატური 

სარტყლების, სასარგებლო წიაღისეულის, მოსახლეობის) დახასიათება; გეოგრაფიული 

ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა (გეო.საბ.1,2,3,9);  

 ევროპისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი ზონების კომპლექსური დახასიათება და მათი 

ერთმანეთთან შედარება სხვადასხვა არსებითი ნიშნის მიხედვით (გეოლოგია, ამინდი და ჰავა, 

ჰიდროლოგია, ფლორა და ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა) (გეო.საბ. 4,5,7,9,11,12); 

 ევროპის მოსახლეობის მახასიათებლების შესწავლა და მათი დინამიკის (სიცოცხლის მაღალი  

ხანგრძლივობა) გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ.7,8); 

 ევროპის მაგალითზე გარემო-ადამიანი(მოსახლეობა)-მეურნეობას შორის მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირების გაანალიზება (გეო.საბ.5,6,7,8,10,11,12,13);   

 ევროპისთვის დამახასიათებელი საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული პროცესების (რურბანიზაცია, 

მოსახლეობის „დაბერება“, ცხოვრების მაღალი სტანდარტი) მიზეზებისა და შედეგების 

გაანალიზება (გეო.საბ. 4,7,8,9,10,11,2,13); 

 ევროპისთვის დამახასიათებელი მდგრადი განვითარების პრობლემების (ზღვების დაბინძურება, 

ანთროპოგენური ზემოქმედება, საერთაშორისო ვაჭრობა) გაანალიზება; მათზე რეაგირებისა და 

პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობის გააზრება (გეო.საბ.9,10,11,12,13). 
 

 



თემა: კავკასია 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით კავკასიის (მდებარეობის, რელიეფის, კლიმატური 

სარტყლების, სასარგებლო წიაღისეულის, მოსახლეობის) დახასიათება; გეოგრაფიული 

ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა (გეო.საბ.1,2,3,9);  

 კავკასიის ოროგრაფიული ერთეულების (იმიერკავკასიის ვაკე, კავკასიონი, ამიერკავკასიის ბარი, 

მცირე კავკასიონი, თალიშის მთები, სამხრეთ კავკასიის ვულკანური მთიანეთი) არსებითი 

ნიშნების მიხედვით (გეოლოგიური, ატმოსფერული პროცესები, ჰიდროლოგია, ფლორა და 

ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა) ერთმანეთთან შედარება (გეო.საბ. 4,5,7,9,10,11); 

 კავკასიის მოსახლეობის მახასიათებლების შესწავლა და მათი დინამიკის (ეთნიკური სიჭრელე)  

გამომწვევი მიზეზების და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ.7,8); 

 კავკასიის მაგალითზე გარემო-ადამიანი(მოსახლეობა)-მეურნეობას შორის მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირების გაანალიზება (გეო.საბ.5,6,7,8,10,11,12,13);   

 კავკასიისთვის დამახასიათებელი საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული პროცესების (ურბანიზაცია, 

მთიდან ბარში მიგრაცია) მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ. 4,7,8,9,10,11,2,13); 

 კავკასიისთვის დამახასიათებელი მდგრადი განვითარების პრობლემების (ზღვის დაბინძურება, 

ღვარცოფები, მეწყრები, ზვავები, არათანაბარი შესაძლებლობები - განათლება, ცხოვრების დონე) 

გაანალიზება; მათზე რეაგირებისა და პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობის 

გააზრება (გეო.საბ.9,10,11,12,13). 

 

 

 

 

 

 

  



IX კლასი 

სასწავლო თემა: საქართველო-ბუნებრივი და საზოგადოებრივი სისტემები 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით საქართველოს (მდებარეობის, რელიეფის, ჰავის, 

მცენარეთა და ცხოველთა სამყაროს, სასარგებლო წიაღისეულის, მოსახლეობის) დახასიათება; 

გეოგრაფიული ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა (გეო.საბ.1,2,3,9);  

 საქართველოს ლანდშაფტების ზოგადი დახასიათება (გეოლოგიური, ატმოსფერული 

პროცესები, ჰიდროლოგია, ფლორა და ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა)  (გეო.საბ. 4,5,7,9,10,11); 

 საქართველოს მოსახლეობის მახასიათებლების შესწავლა და მათი დინამიკის გამომწვევი 

მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ.7,8); 

 საქართველოს მაგალითზე გარემო-ადამიანი(მოსახლეობა)-მეურნეობას შორის მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირების გაანალიზება (გეო.საბ.5,6,7,8,10,11,12,13);   

 საქართველოსთვის დამახასიათებელი საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული პროცესების 

მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ. 4,7,8,9,10,11,2,13); 

 საქართველოსთვის დამახასიათებელი მდგრადი განვითარების პრობლემების (ზღვის 

დაბინძურება, ღვარცოფები, მეწყრები, მიწისძვრები, ეროზია, გამოფიტვა, ზვავები, 

არათანაბარი შესაძლებლობები -განათლება, ცხოვრების დონე) გაანალიზება; მათზე 

რეაგირებისა და პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობის გააზრება 

(გეო.საბ.9,10,11,12,13). 
 

სასწავლო თემა: დასავლეთ საქართველო (იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი, სამეგრელო-ზემო 

სვანეთი, გურია აჭარა, აფხაზეთი) 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით დასავლეთ საქართველოს (მდებარეობის, 

რელიეფის, ჰავის, მცენარეთა და ცხოველთა სამყაროს, სასარგებლო წიაღისეულის, 

მოსახლეობის) დახასიათება; გეოგრაფიული ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა 

(გეო.საბ.1,2,3,9);  

 დასავლეთ საქართველოს ლანდშაფტების ზოგადი დახასიათება (გეოლოგიური, 

ატმოსფერული პროცესები, ჰიდროლოგია, ფლორა და ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა)  (გეო.საბ. 

4,5,7,9,10,11); 

 დასავლეთ საქართველოს მხარეების მაგალითზე საქართველოს მოსახლეობის 

მახასიათებლების შესწავლა და მათი დინამიკის  (სიმჭიდროვე) მიზეზების და შედეგების 

გაანალიზება (გეო.საბ.7,8); 

 დასავლეთ საქართველოს მაგალითზე გარემო-ადამიანი(მოსახლეობა)-მეურნეობას შორის 

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების გაანალიზება (გეო.საბ.5,6,7,8,10,11,12,13);   

 დასავლეთ საქართველოსთვის დამახასიათებელი საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული პროცესების 

(რეკრეაცია, ურბანიზაცია, დეპოპულაცია) მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ. 

4,7,8,9,10,11,2,13); 

 დასავლეთ საქართველოს მაგალითზე საქართველოსთვის დამახასიათებელი მდგრადი 

განვითარების პრობლემების (ზღვის დაბინძურება,  მეწყრები, ეროზია, ეკონომიკური ზრდა) 

გაანალიზება; მათზე რეაგირებისა და პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობის 

გააზრება (გეო.საბ.9,10,11,12,13). 
 



 

სასწავლო თემა: აღმოსავლეთ საქართველო (თბილისი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, კახეთი, 

მცხეთა მთიანეთი) 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით აღმოსავლეთ საქართველოს (მდებარეობის, 

რელიეფის, ჰავის, მცენარეთა და ცხოველთა სამყაროს, სასარგებლო წიაღისეულის, 

მოსახლეობის) დახასიათება; გეოგრაფიული ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა 

(გეო.საბ.1,2,3,9);  

 აღმოსავლეთ საქართველოს ლანდშაფტების ზოგადი დახასიათება (გეოლოგიური, 

ატმოსფერული პროცესები, ჰიდროლოგია, ფლორა და ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა)  (გეო.საბ. 

4,5,7,9,10,11); 

 აღმოსავლეთ საქართველოს მხარეების მაგალითზე საქართველოს მოსახლეობის 

მახასიათებლების შესწავლა და მათი დინამიკის (შობადობის მაღალი დონე) მიზეზებისა და 

შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ.7,8); 

 აღმოსავლეთ საქართველოს მაგალითზე გარემო-ადამიანი(მოსახლეობა)-მეურნეობას შორის 

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების გაანალიზება (გეო.საბ.5,6,7,8,10,11,12,13);   

 აღმოსავლეთ საქართველოს მაგალითზე საქართველოსთვის დამახასიათებელი 

საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული პროცესების (ფსევდო-ურბანიზაცია, შიდა მიგრაცია) 

მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ. 4,7,8,9,10,11,2,13); 

 აღმოსავლეთ საქართველოსთვის დამახასიათებელი მდგრადი განვითარების პრობლემების 

(ზვავები, ქარისმიერი ეროზია, ღვარცოფები, მეწყრები, უმუშევრობა) გაანალიზება; მათზე 

რეაგირებისა და პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობის გააზრება 

(გეო.საბ.9,10,11,12,13). 
 

სასწავლო თემა: სამხრეთ საქართველო (სამცხე-ჯავახეთი) 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

 სხვადასხვა თემატური რუკის გამოყენებით სამხრეთ საქართველოს (მდებარეობის, რელიეფის, 

ჰავის, მცენარეთა და ცხოველთა სამყაროს, სასარგებლო წიაღისეულის, მოსახლეობის) 

დახასიათება; გეოგრაფიული ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა (გეო.საბ.1,2,3,9);  

 სამხრეთ საქართველოს ლანდშაფტების ზოგადი დახასიათება (გეოლოგიური, ატმოსფერული 

პროცესები, ჰიდროლოგია, ფლორა და ფაუნა, ადამიანის ზეგავლენა)  (გეო.საბ. 4,5,7,9,10,11); 

 სამხრეთ საქართველოს  მხარეების მაგალითზე საქართველოს მოსახლეობის მახასიათებლების 

შესწავლა და მათი დინამიკის (ეთნიკური და რელიგიური სიჭრელე) მიზეზებისა და შედეგების 

გაანალიზება (გეო.საბ.7,8); 

 სამხრეთ საქართველოს მაგალითზე გარემო-ადამიანი(მოსახლეობა)-მეურნეობას შორის მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირების გაანალიზება (გეო.საბ.5,6,7,8,10,11,12,13);   

 სამხრეთ საქართველოს მაგალითზე საქართველოსთვის დამახასიათებელი საზოგადოებრივ-

გეოგრაფიული პროცესების (რეკრეაცია) მიზეზებისა და შედეგების გაანალიზება (გეო.საბ. 

4,7,8,9,10,11,2,13); 

 სამხრეთ საქართველოსთვის დამახასიათებელი მდგრადი განვითარების პრობლემების 

(გამოფიტვა, ეროზია, ცხოვრების დონე/სტანდარტი) გაანალიზება; მათზე რეაგირებისა და 

პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობის გააზრება (გეო.საბ.9,10,11,12,13). 



 

საფეხურებრივი საკვანძო შეკითხვები 

საფეხურებრივი საკვანძო კითხვები სტანდარტის ცნებებს აკავშირებს შედეგებთან. 

 

 როგორ ჩამოყალიბდა დედამიწა? როგორ მიიღო თანამედროვე იერსახე? 

 როგორ ურთიერთქმედებს გეოგრაფიული გარსის სხვადასხვა კომპონენტი ერთმანეთთან? რატომ 

მიიჩნევენ გეოგრაფიულ გარსს ერთ მთლიან სისტემად? 

 როგორ უწყობდა ხელს გეოგრაფიული აღმოჩენები საზოგადოების განვითარებას? 

 რატომ იცვლება მოსახლეობის მახასიათებლები? 

 როგორ გამოვიყენოთ რუკა, ცხრილი, გრაფიკი, დიაგრამა გეოგრაფიული პროცესებისა და 

მოსახლეობის მახასიათებლების ცვალებადობის წარმოსაჩენად?  

 რატომ განსხვავდება ქვეყნები განვითარების მიხედვით? 

 როგორი ურთიერთკავშირია ბუნებასა და ადამიანს შორის? 

 როგორ მოვიქცეთ სხვადასხვა ბუნებრივი და ანთროპოგენური სტიქიური პროცესის დროს? 

 რატომ და როგორ უნდა ვისწავლო გეოგრაფია? 

 

გ) მეთოდიკური ორიენტირები 

სტანდარტის ამ ნაწილში განსაზღვრულია, თუ რა პრინციპების საფუძველზე უნდა წარიმართოს 

სწავლა-სწავლების პროცესი. ასევე, მოცემულია მოკლე ინსტრუქციები იმის შესახებ, თუ როგორ 

უნდა დაიგეგმოს კონკრეტული სასწავლო ერთეულის – თემის სწავლა-სწავლება. 

საგნის სწავლა-სწავლება უნდა წარიმართოს შემდეგი პრინციპების დაცვით:  

ა) სწავლა-სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეთა შინაგანი ძალების გააქტიურებას.  

ბ) სწავლა-სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს ცოდნის ეტაპობრივად კონსტრუირებას წინარე ცოდნაზე 

დაფუძნებით.  

გ) სწავლა-სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს ცოდნათა ურთიერთდაკავშირებას და ორგანიზებას.  

დ) სწავლა-სწავლება უნდა უზრუნველყოფდეს სწავლის სტრატეგიების დაუფლებას (სწავლის 

სწავლას).  

ე) სწავლა-სწავლება უნდა მოიცავდეს ცოდნის სამივე კატეგორიას: დეკლარატიულს, 

პროცედურულსა და პირობისეულს.   

 

საგნობრივი შედეგების გარდა, ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებიდან სწავლა-სწავლებისა და 

შეფასების სამიზნედ ასევე უნდა იქცეს შემდეგი გამჭოლი უნარები და ღირებულებები: 

 

პრობლემების 

გადაჭრა 

 პრობლემის ამოცნობა, აღწერა და გაანალიზება; 

 პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება, მათგან ყველაზე ეფექტურის შერჩევა. 

შემოქმედებითი 

აზროვნება 

 

 ჩანაფიქრის შემოქმედებითად განხორციელება; 

 ორიგინალური იდეების გამოვლენა და ხორცშესხმა; ახლის შექმნა; 

 დასმული პრობლემების გადასაჭრელად  არასტანდარტული გზების მოძიება; 

 სწრაფვა გარემოს გარდაქმნა-გაუმჯობესებისკენ; 

 გამოწვევების მიღება, სასკოლო საქმიანობაში გაბედული ნაბიჯების გადადგმა. 



თანამშრომლობა  სამუშაოს თანასწორად განაწილება და შესრულება ჯგუფური/გუნდური მუშაობის 

დროს; 

 მზაობა ჯგუფში/გუნდში  სხვადასხვა ფუნქციის შესასრულებლად(მაგ., ლიდერის); 

 განსხვავებული იდეების, შეხედულებების კონსტრუქციულად განხილვა; 

 რესურსების, მოსაზრებების, ცოდნის გაზიარება  პრობლემათა ერთობლივად 

გადაჭრის,   გადაწყვეტილებათა  ერთობლივად მიღების მიზნით. 

კომუნიკაცია  განცდილის, ნააზრევის მიტანა მსმენელამდე/მკითხველამდე, მათზე 

შთაბეჭდილების მოხდენა;   

 ინფორმაციის გაზიარება საკომუნიკაციო სიტუაციის შესაბამისი ვერბალური და 

არავერბალური საშუალებების გამოყენებით; 

 სხვისი მოსმენისა და გაგების უნარი; 

 პიროვნული ღირსების გააზრებისა და დაფასების უნარი. 

ეთიკა  ეთიკური ნორმების  დაცვა;  

 სოლიდარობის განცდა;  

 ემპათია; 

 განსხვავებულობის მიმღებლობა; 

 საკუთარ აქტივობაზე პასუხისმგებლობის გააზრება. 

ინიციატივების 

გამოვლენა და საქმედ 

ქცევა 

 სწავლა-სწავლების პროცესში ინტერესისა და ცნობისმოყვარეობის გამოვლენა; 

 ახალი იდეების, მიდგომების, შესაძლებლობების ძიება და მათი განხორციელება 

სწავლის გაუმჯობესების მიზნით; 

 მზაობა გამოწვევების მისაღებად, გაბედული ნაბიჯების გადასადგმელად. 

სწავლის სწავლა  

დამოუკიდებლად 

საქმიანობა 

 აქტივობის/დავალების  ღირებულების განსაზღვრა  -  მოსწავლემ უნდა 

დაინახოს,  რას შესძენს  აქტივობის შესრულება, რა პიროვნულ თუ სოციალურ 

სარგებელს მოუტანს მას; 

 აქტივობის/დავალების დაგეგმვა - მოთხოვნათა გააზრება და მის შესასრულებლად 

საჭირო ცოდნის განსაზღვრა; დავალების/აქტივობის მთავარი მიზნის 

განსაზღვრა; სამუშაოს წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების დადგენა; 

განსახორციელებელი სამუშაოს ეტაპების გამოკვეთა; იმის განჭვრეტა, თუ რა 

გაუადვილდება, რა გაუძნელდება, რაში დასჭირდება დახმარება; სტრატეგიების 

მიზანშეწონილად შერჩევა სამუშაოს თითოეული ეტაპისათვის; 

 სწავლის პროცესის მონიტორინგი - დაფიქრება სწავლის პროცესზე, იმ პირობების და 

ფაქტორების ამოცნობა, რომლებიც ხელს უწყობს ან აფერხებს წინსვლას, სათანადო 

ზომების მიღება წინსვლის ხელშესაწყობად; თვითშეფასება ძლიერი და სუსტი 

მხარების დასადგენად, სუსტი მხარეების გასაძლიერებლად გზების დასახვა; 

 სოციოემოციური მართვა  - ნერვიულობის მინიმუმამდე დაყვანა, საჭიროებისამებრ, 

დახმარების თხოვნა, საკუთარ თავში  სიძნელეთა გადალახვის რესურსების 

პოვნა; შეცდომების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და 

წინსვლის წყაროდ გამოყენება; 

 ცალკეული საქმიანობისთვის გამოყოფილი დროის ეფექტურად გამოყენება. 

პასუხისმგებლობა 

 

 სასკოლო საქმიანობებში (სასკოლო ცხოვრებაში) ნაკისრი ვალდებულების 

შესრულება; 

 სამუშაოს დადგენილ ვადებში დასრულება და ჩაბარება; 

 საკუთარი ქცევის მართვა, საკუთარ ქცევებზე, სოციალურ აქტივობებზე  

პასუხისმგებლობის აღება. 

სწავლის სწავლა  

დამოუკიდებლად 

საქმიანობა 

 აქტივობის/დავალების  ღირებულების განსაზღვრა  -  მოსწავლემ უნდა დაინახოს,  რას 

შესძენს  აქტივობის შესრულება, რა პიროვნულ თუ სოციალურ სარგებელს მოუტანს 

მას; 

 აქტივობის/დავალების დაგეგმვა - (მოთხოვნათა გააზრება და მის შესასრულებლად 

საჭირო ცოდნის განსაზღვრა; დავალების/აქტივობის მთავარი მიზნის 

განსაზღვრა; სამუშაოს წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების დადგენა; 

განსახორციელებელი სამუშაოს ეტაპების გამოკვეთა; იმის განჭვრეტა, თუ რა 



გაუადვილდება, რა გაუძნელდება, რაში დასჭირდება დახმარება; სტრატეგიების 

მიზანშეწონილად შერჩევა სამუშაოს თითოეული ეტაპისათვის; 

 სწავლის პროცესის მონიტორინგი - დაფიქრება სწავლის პროცესზე, იმ პირობების და 

ფაქტორების ამოცნობა, რომლებიც ხელს უწყობს ან აფერხებს წინსვლას, სათანადო 

ზომების მიღება წინსვლის ხელშესაწყობად; თვითშეფასება ძლიერი და სუსტი 

მხარების დასადგენად, სუსტი მხარეების გასაძლიერებლად გზების დასახვა; 

 სოციოემოციური მართვა  - ნერვიულობის მინიმუმამდე დაყვანა, საჭიროებისამებრ, 

დახმარების თხოვნა, საკუთარ თავში  სიძნელეთა გადალახვის რესურსების 

პოვნა; შეცდომების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და 

წინსვლის წყაროდ გამოყენება; 

 ცალკეული საქმიანობისთვის გამოყოფილი დროის ეფექტურად გამოყენება. 

ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

 სხვადასხვა მონაცემის დამუშავება, გრაფიკების და დიაგრამების აგება „ექსელში“. 

 Google Map-ზე სხვადასხვა გეოგრაფიული ობიექტების დატანა. 

 გეოგრაფიული არეალის გაზომვა Google Earth-ის საშუალებით. 

 ვიდეო პრეზენტაციის მომზადება Google Earth-ის საშუალებთ. 

 ვებ-გვერდის/ბლოგის შექმნა და სასწავლო პროცესის განმავლობაში 

განხორციელებული სხვადასხვა პროექტის, ვებ-გვერდზე/ ბლოგზე განთავსება. 

 ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება (მაგ., Word, PowerPoint) 

სასწავლო მასალისა და სხვადასხვა ტიპის ელექტრონული ტექსტების 

დასამუშავებლად. 

წიგნიერება  ზეპირი და წერითი მეტყველების გზით ინფორმაციის მიღების, დამუშავების, 

გააზრების, სისტემაში მოყვანის, გაანალიზება-ინტერპრეტირებისა და წარდგენა-

გაზიარების უნარი. 

 

სწავლის უნარების გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია ზრუნვა მეტაკოგნიციის უნარების 

განვითარებაზე, რისთვისაც მასწავლებელმა პერიოდულად სამი ტიპის აქტივობა უნდა ჩაატაროს. 

ეს აქტივობებია: 

სტრატეგიების მოდელირება: მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად ასრულებს დავალებას და მისი 

შესრულებისას „ხმამაღლა ფიქრობს“ იმაზე, თუ როგორ შეასრულოს ეს აქტივობა (მაგ., კარგად 

გავეცნოთ პირობას და დავაკვირდეთ, რას მოითხოვს იგი; აქვს თუ არა პირობას თანხმლები 

მასალა  და მისთ). 

წინმსწრები მეტაკოგნიტური პაუზა, ანუ დავალების შესრულებამდე  დაფიქრება და მსჯელობა 

გადასადგმელ ნაბიჯებზე - მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები გაეცნობიან დავალების პირობას, 

შევასრულებინებთ მეტაკოგნიტური ხასიათის ამგვარ აქტივობას: მათ ჯგუფურად უნდა 

განსაზღვრონ ის გზა, რომლითაც დავალებას შეასრულებენ, სახელდობრ: დეტალურად აღწერონ 

დავალების შესრულების  ეტაპები  (რას შეასრულებენ რის შემდეგ და სხვ.), ასევე სტრატეგიები, 

რომლებსაც გამოიყენებენ თითოეულ ეტაპზე. ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი 

ნამუშევრები და იმსჯელონ შერჩეული გზებისა თუ  სტრატეგიების მიზანშეწონილობაზე.  

შემდგომი მეტაკოგნიტური პაუზა, ანუ დავალების შესრულების შემდეგ დაფიქრება და მსჯელობა 

გადადგმულ  ნაბიჯებზე - მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები შეასრულებენ კონკრეტულ დავალებას,  მათ 

უნდა გაიხსენონ და აღწერონ განვლილი გზა:  რა გააკეთეს რის შემდეგ? რა ხერხები გამოიყენეს 

მუშაობისას? რა გაუჭირდათ ან რა გაუადვილდათ? შესრულებული მოქმედებების აღწერის 

შედეგად მოსწავლეები გააცნობიერებენ იმ ფაქტს, რომ მიზნის მისაღწევად არსებობს სხვადასხვა 

გზა და ხერხი, რომლებზეც დავალების შესრულებამდე უნდა დაფიქრდნენ (ოპტიმალური 



გადაწყვეტილების მისაღებად). მეტაკოგნიტური პაუზა მოსწავლეებს განუვითარებს სწავლის 

უნარებს და აუმაღლებს სწავლის ქმედუნარიანობას.  

 

წლიური პროგრამისა და სასწავლო თემის აგების პრინციპები 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმის საფეხურებრივი საგნობრივი სტანდარტები განსაზღვრავს 

სავალდებულო საგნობრივ მოთხოვნებს (რა უნდა შეეძლოს და რა უნდა იცოდეს მოსწავლეს). მათზე 

დაყრდნობით იგეგმება წლიური პროგრამები, რომლებიც გვიჩვენებს სტანდარტის მოთხოვნათა 

რეალიზების გზებს.  

 

წლიური პროგრამები უნდა დაიგეგმოს სავალდებულო სასწავლო თემების საშუალებით. სასწავლო 

თემა წამოადგენს ფუნქციურ კონტექსტს, რომელიც სტანდარტის ნაწილების ინტეგრირებულად და 

ურთიერთდაკავშირებულად სწავლების საშუალებას იძლევა. რამდენადაც შედეგები საგნის 

სწავლების გრძელვადიან მიზნებს წარმოადგენს, თითოეული თემის ფარგლებში სტანდარტის ყველა 

შედეგი უნდა დამუშავდეს. მაშასადამე, სასწავლო თემების ცვლით შეიცვლება კონტექსტები, მაგრამ 

არ შეიცვლება სწავლის მიზნები, რომლებიც სტანდარტის შედეგების სახითაა ფორმულირებული 

(შედეგი თავისთავად არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ სასწავლო ერთეულს - თემას). 

 

 

სასწავლო თემის დასაგეგმად გამოიყენება შემდეგი კომპონენტები:  

სასწავლო თემები  

 

სასწავლო თემა წარმოადგენს ფუნქციურ კონტექსტს, რომელიც სტანდარტის შედეგების, ცნებებისა თუ 

კონკრეტული საკითხების ინტეგრირებულად და ურთიერთდაკავშირებულად სწავლების საშუალებას 

იძლევა. თითოეული თემის ფარგლებში, შეძლებისდაგვარად, უნდა დამუშავდეს სტანდარტის ყველა 

შედეგი. 

საგნობრივი საკითხები  

წლიური თემების ფარგლებში გამოიყოფა საგნობრივი საკითხები. საგნობრივი საკითხების სწავლება 

თვითმიზანს არ წარმოადგენს.  

საგნობრივი საკითხების მეშვეობით მოსწავლე გაიაზრებს ცნების შინაარსს, ამუშავებს საკვანძო შეკითხვებს, 

ასრულებს კომპლექსურ დავალებებს. 

თემის ფარგლებში დასამუშავებელი ცნებები  

ცნებები განსაზღვრავს  იმ არსებით  ცოდნას, რომელსაც მოსწავლე საგნის ფარგლებში უნდა დაეუფლოს. 

თემატური საკვანძო შეკითხვები  

თემატური საკვანძო შეკითხვები გამომდინარეობს საფეხურებრივი საკვანძო შეკითხვებიდან და დაისმის 

თემის კონკრეტულ კონტექსტში. მათი ფუნქციაა: 

 მოსწავლის წინარე ცოდნის გააქტიურება, ცნობისმოყვარეობის გაღვივება, პროვოცირება ახალი ცოდნის 

შესაძენად; 

 სასწავლო თემის შედეგზე ორიენტირებულად სწავლა-სწავლების უზრუნველყოფა;   



 თემის სწავლა-სწავლების პროცესში შუალედური ბიჯების/ეტაპების განსაზღვრა. საკვანძო შეკითხვა 

წარმოადგენს მაორგანიზებელ ელემენტს, რომელიც სასწავლო თემის ფარგლებში ასრულებს 

გაკვეთილ(ებ)ის მიზნის როლს.  

აქტივობები  

მიმდინარე დავალებების ტიპების/ნიმუშების ჩამონათვალი, რომლებიც შეიძლება იყოს გამოყენებული 

გაგება-გააზრების პროცესების ხელშესაწყობად, ასევე ცოდნის ათვისების, განმტკიცებისა თუ  შეჯამების 

მიზნით. 

კომპლექსურ/პროექტულ დავალებათა იდეების ჩამონათვალი 

კომპლექსური/პროექტული დავალებები წარმოადგენს იმგვარ აქტივობებს, რომელთა შესრულება 

მოითხოვს სხვადასხვა ცოდნათა ინტეგრირებულად გამოყენებას ფუნქციურ კონტექსტებში. 

 

შეფასების ინდიკატორები 

შეფასების ინდიკატორები სტანდარტის შედეგებიდან გამომდინარეობს და აჩვენებს, რა უნდა შეძლოს 

მოსწავლემ კონკრეტული თემის ფარგლებში. სხვა სიტყვებით, ინდიკატორები წარმოადგენს კონკრეტულ 

თემაში რეალიზებულ შედეგებს. ინდიკატორებში დაკონკრეტებულია ცოდნის ის სავალდებულო მინიმუმი, 

რომელსაც მოსწავლე თემის ფარგლებში უნდა დაეუფლოს. შეფასების ინდიკატორებზე დაყრდნობით 

ყალიბდება კრიტერიუმები შეფასების რუბრიკებისთვის.   

მკვიდრი წარმოდგენები  

მკვიდრი წარმოდგენები განისაზღვრება სტანდარტის შედეგებზე დაყრდნობით. ეს არის ზოგადი  

წარმოდგენები, რომლებიც თემის შესწავლისას უნდა ჩამოყალიბდეს მოსწავლის  ხანგრძლივ მეხსიერებაში 

მის (მოსწავლის) წინარე წარმოდგენებზე დაყრდნობით, რათა მას თემის ფარგლებში დასახული მიზნების 

მიღწევა გაუადვილდეს. მკვიდრი წარმოდგენები აზროვნების საყრდენია გაგების აქტების 

განსახორციელებლად. 

 

 

როგორ აიგება სასწავლო თემა? 

სასწავლო თემის ასაგებად უმთავრესი ორიენტირებია სტანდარტის შედეგები. ისინი სტანდარტში 

სავალდებულო სახითაა განსაზღვრული. ცნებებსა და შედეგებზე დაყრდნობით განისაზღვრება 

მკვიდრი წარმოდგენები, საკვანძო კითხვები და შეფასების ინდიკატორები.  

 

სასწავლო თემის სწავლა-სწავლების მიზნით შემდეგ ეტაპზე უნდა განისაზღვროს საგნობრივი 

საკითხები, რესურსები, დავალებების ტიპები/ნიმუშები გაგების, გააზრების, განმტკიცებისა და 

შეჯამების მიზნით. ასევე მნიშვნელოვანია განისაზღვროს იდეები შემაჯამებელი კომპლექსური 

დავალებებისთვის, რადგან მხოლოდ კომპლექსური დავალებების საშუალებით შეიძლება 

გამოვლინდეს, რამდენად დაეუფლა მოსწავლე  თემის ფარგლებში ასათვისებელ ცოდნა-უნართა 

ერთობლიობას და რამდენად ახერხებს მათ ფუნქციურად გამოყენებას.  

 

სასწავლო თემის აგების ბიჯები 

 

ნაბიჯი 1. მკვიდრი წარმოდგენების  დადგენა 

  



ნაბიჯი 2.  თემატური საკვანძო კითხვების დასმა 

  

ნაბიჯი 3. შეფასების  ინდიკატორების განსაზღვრა 

  

ნაბიჯი 4. საგნობრივი  საკითხების განსაზღვრა  

  

ნაბიჯი 5.  აქტივობებისა და მიმდინარე დავალებების  დაგეგმვა და რესურსების  შერჩევა 

  

ნაბიჯი 6. შემაჯამებელი კომპლექსური დავალებების შემუშავება 

 

დ) შეფასება 

საკლასო შეფასება უნდა შეესაბამებოდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის პირველი კარის მე-7 თავში 

განსაზღვრულ შეფასების პრინციპებს,  მიზნებსა და ამოცანებს.   

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშესაწყობად უპირატესობა უნდა მიენიჭოს განმავითარებელ 

შეფასებას, რომელიც აფასებს მოსწავლეს თავის  წინარე შედეგებთან მიმართებით, ზომავს 

ინდივიდუალურ წინსვლას და, ამდენად,  აძლევს მოსწავლეს ცოდნის ეტაპობრივი კონსტრუირების 

საშუალებას.  

მნიშვნელოვანია, მოსწავლე თავად იყოს ჩართული განმავითარებელ შეფასებაში. სწავლის პროცესის 

შეფასება მოსწავლეს გამოუმუშავებს დამოუკიდებლად სწავლის უნარ-ჩვევებს, დაეხმარება სწავლის 

სტრატეგიების ათვისებაში, საშუალებას მისცემს, გაცნობიერებულად შეუწყოს ხელი საკუთარ 

წინსვლასა და წარმატებას. შეფასებაში ჩართვის ძირითადი მიზანია მოსწავლის  გათვითცნობიერება 

სწავლის პროცესებში, რაც მას ამ პროცესების გააზრებულად და დამოუკიდებლად მართვას 

შეასწავლის.  

 

შემაჯამებელი  (განმავითარებელი და განმსაზღვრელი) შეფასება 

შემაჯამებელი შეფასებისთვის გამოიყენება კომპლექსური, კონტექსტის მქონე დავალებები, რომელთა 

შესრულება მოითხოვს სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების ინტეგრირებულად და 

ფუნქციურად გამოყენებას. ამ დავალებათა შესაფასებლად გამოიყენება შეფასების რუბრიკები, ანუ 

კრიტერიუმების ბადე.  

მოსწავლეს თითოეული სასწავლო თემის დამუშავების შემდეგ ევალება შემაჯამებელი დავალების 

წარმოდგენა. შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა წლის განმავლობაში 

სავალდებულო სასწავლო თემების რაოდენობას ემთხვევა. 

 

ტიპობრივი დავალებები შემაჯამებელი შეფასებისათვის 

ქვემოთ შემოთავაზებულია ტიპობრივ დავალებათა ფართო არჩევანი. შემაჯამებელი შეფასებისათვის 

მასწავლებელი და/ან მოსწავლე შეარჩევს დავალების სასურველ ტიპს/ტიპებს: 

ქვემოთ გთავაზობთ სტანდარტით გათვალისწინებულ ტიპობრივ შემაჯამებელ დავალებათა ნუსხას. 

მოსწავლეზე და/ან მასწავლებელზეა დამოკიდებული, თუ რომელ დავალებას/დავალებებს შეარჩევს.  



 პროექტი (პროექტი შეიძლება ეხებოდეს ისეთ საკვლევ საკითხს, როგორიცაა “რა გარემოსდაცვითი 

პრობლემები არსებობს ჩვენს თემში?“. კვლევის შედეგები სხვადასხვა სახით შეიძლება იქნას 

წარმოდგენილი (პრეზენტაცია, წერილობითი ანგარიში და/ან ესე).  

 სხვადასხვა გეოგრაფიულ ინფორმაციის წყაროებზე დაყრდნობით გრაფიკების, ცხრილების, 

დიაგრამების შექმნა.  

 ესე (მოსწავლეები დაწერენ ესეს პრობლემურ და/ან აქტუალურ საკითხზე, მაგ.: „როგორ 

შევამციროთ კატასტროფებისგან მოყენებული ზარალი?“); 

 საველე კვლევა (კვლევითი სამუშაო ტარდება საკლასო ოთახის გარეთ, მაგალითად ამ დროს 

მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად მიდიან ბუნებაში, ან რომელიმე საწარმოში და იკვლევენ 

ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: მდინარისეული პროცესები და მათ მიერ წარმოქმნილი რელიეფის 

ფორმები, საწარმოს ტიპი და გამოშვებული პროდუქცია). 

 

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი განმსაზღვრელი შეფასებისათვის 

განკუთვნილი დავალება 

 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა; 

 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის 

გათვალისწინებით; 

 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე. 
 

შეფასების რუბრიკის შესაძლო ფორმა 

კლასი 

მოსწავლის სახელი, გვარი 

თემა 

 

დავალების პირობა 

 

შეფასების კრიტერიუმები      ქულები კომენტარი 

   

   

   

   

   

 

 


