
მშობლიური ენა და ლიტერატურა არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისთვის საბაზო 

საფეხურის სტანდარტი 

 

ეროვნული  უმცირესობების მშობლიური ენა და ლიტერატურა  

შესავალი  

საბაზო საფეხურის მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სტანდარტი შემდეგი ხუთი ნაწილისგან 

შედგება. ესენია:  

ა) საგნის სწავლა-სწავლების მიზნები  

ბ) სტანდარტის შედეგები და შინაარსი  

გ) მეთოდიკური ორიენტირები 

დ) შეფასება 

 

 

მოსწავლეები შეისწავლიან სხვადასხვა ტიპისა და ჟანრის ტექსტებს (კლასიკურ და თანამედროვე  

მხატვრულ ლიტერატურას, არამხატვრულ ლიტერატურას, სხვ.). სწავლა-სწავლების პროცესი 

აგებულია ისეთ მასალაზე, რომელიც შეიცავს პრობლემას ან პრობლემებს, განსხვავებულ 

თვალსაზრისებს და მოითხოვს ამ პრობლემების გადასაჭრელად ალტერნატიული გზების ძიებას, 

თვალსაზრისების შეჯერებასა და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვას.  

 

საგნის სწავლა-სწავლებისას მოსწავლე ჩართული იქნება კომპლექსურ და პროექტულ აქტივობებში, 

რომლებიც მას შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების საშუალებას მისცემს. 

ა) საგნის სწავლა-სწავლების მიზნები 

მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სწავლა-სწავლების მიზნებია: 

 სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ზეპირი და წერილობითი ტექსტების გაგება-

გაანალიზების, ინტერპრეტირებისა და არგუმენტირების უნარების განვითარება; 

 ენობრივი ცოდნის აქტიური გამოყენების უნარების განვითარება, ლექსიკური მარაგის შევსება-

გამდიდრება; 

 მხატვრულ-ესთეტიკური გემოვნების განვითარება; 

 სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნილი ტექსტების) შექმნისა და წარდგენა-გაზიარების უნარების 

განვითარება; 

 ტექსტებთან დამოუკიდებლად მუშაობის უნარის განვითარება; 

 ჰუმანურ ღირებულებებზე ორიენტირებული, შემოქმედებითი და მაძიებელი პიროვნების 

ფორმირების ხელშეწყობა; 

 მშობლიური ენისა და ლიტერატურის, კულტურის მიმართ პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის 

გრძნობის გამომუშავება; 

 სხვა კულტურების პატივისმცემელი პიროვნების ფორმირების ხელშეწყობა;  

 მოქალაქეობრივი ცნობიერების განვითარება. 

 



ამ მიზნებზე მიმართული მუშაობით „მშობლიური ენა და ლიტერატურა“ 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 კითხვას, რა უნდა შეეძლოს საბაზო საფეხურის მოსწავლეს მშობლიური ენისა და 

ლიტერატურის ფარგლებში.  

მშობლიურ ენასა და ლიტერატურაში სტანდარტის შედეგები ჯგუფდება ოთხი მიმართულების 

მიხედვით: 

ტექსტის გაგება-გაანალიზება - გულისხმობს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტებში მოცემული ექსპლიციტური და იმპლიციტური ინფორმაციის იდენტიფიცირებას და 

მრავალმხრივად გააზრებას (სასწავლო გეგმაში ტერმინი „ტექსტი“ გამოიყენება ფართო მნიშვნელობით 

და გულისხმობს როგორც ბეჭდური, ისე აუდიო-, ვიდეო-, აუდიოვიზუალური/მულტიმედიური 

ფორმატის ტექსტებს). 

ცოდნისა და იდეების გაზიარება - ფოკუსირებულია მოსწავლის პროდუცირების უნარებზე.  

მოსწავლემ, როგორც მკითხველმა, უნდა ჩამოაყალიბოს თავისი დამოკიდებულება ტექსტის მიმართ, 

არგუმენტირებულად იმსჯელოს ნაცნობ თემებზე, საკითხებზე/პრობლემებზე, ზეპირად ან 

წერილობით გააზიაროს ცოდნა ან/და ტექსტის გაცნობის შედეგად მიღებული საკუთარი უნიკალური 

გამოცდილება, წარმოადგინოს დამოუკიდებლად ჩატარებული სამუშაოს შედეგები ზეპირი 

ტექსტებისა თუ წერილობითი ნამუშევრების სახით.  

ენობრივი და სტრუქტურული მახასიათებლების  გამოყენება -  ამ მიმართულებაში დაჯგუფებული 

შედეგები გულისხმობს ენობრივი ცოდნისა და სტრუქტურული ელემენტების ფუნქციურად 

გამოყენებას სხვადასხვა საკომუნიკაციო სიტუაციაში (ზეპირმეტყველების, კითხვისა და წერის დროს) 

სტრატეგიების გამოყენება - სწავლა-სწავლებისას გრძელდება მუშაობა იმ მიმართულებით, რომ 

მოსწავლეებს განუვითარდეთ სხვადასხვა საკომუნიკაციო სიტუაციაში (ლაპარაკის, მოსმენის, 

კითხვისა თუ წერის დროს) კოგნიტური და მეტაკოგნიტური სტრატეგიების კონკრეტული სასწავლო 

ამოცანების შესაბამისად შერჩევისა და გააზრებულად გამოყენების უნარი.  

 

სტანდარტის შინაარსი განსაზღვრავს, რა უნდა იცოდეს მოსწავლემ. შინაარსი აღიწერება  

სავალდებულო ცნებების,  თემატური  ბლოკების, საგნობრივი საკითხების სახით.  

 

საკითხავი ლიტერატურის ფარგლებში შეთავაზებულია 3 ძირითადი თემატური ბლოკი. თემატური 

ბლოკები შემოსაზღვრავს ზოგად შინაარსობრივ კონტექსტებს და საფუძველს ქმნის სტანდარტის 

შედეგების მიღწევისთვის. თითოეული თემატური ბლოკი მოიცავს შესაბამის სასწავლო თემებს, 

განსაზღვრულს ლიტერატურის უნივერსალური მოტივების (/თემების) გათვალისწინებით.  

სტანდარტით განსაზღვრული შედეგები, ცნებები და საკითხები ინტეგრირებულად დამუშავდება 

ყველა კონკრეტული სასწავლო თემის ფარგლებში. 

სწავლა-სწავლების პროცესში სტანდარტით განსაზღვრული შედეგები, ცნებები და საკითხები 

ინტეგრირებულად დამუშავდება ყველა კონკრეტულ სასწავლო თემაში. 

 

საბაზო საფეხურის თითოეულ კლასში მოსწავლეებს უნდა შევთავაზოთ სამივე თემატური ბლოკის 

შესაბამისი მასალა.  

 



ინდექსების განმარტება 

სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ ინდექსი აქვს დართული:  

მაგალითად, მშ. საბ. 1: 

„მშ.“ - მიუთითებს საგანს „ მშობლიური ენა და ლიტერატურა“, 

„საბ.“ -  მიუთითებს საბაზო საფეხურს,  

„1“ - მიუთითებს შედეგის რიგს (აქ: პირველ შედეგს). 

 

მშობლიური ენისა და ლიტერატურის სტანდარტის შედეგები (VII-IX კლასები)  

მიმართულება: ტექსტის გაგება-გაანალიზება 

 

ცნებები 

შედეგების 

ინდექსი 

მოსწავლემ უნდა შეძლოს: ტექსტი, ტექსტის 

ტიპები და ჟანრები 

კომპოზიციური 

ელემენტები 

სტრუქტურული და 

ორგანიზაციული 

ელემენტები 

ენობრივ-

გამომსახველობითი 

საშუალებები 

ტექსტის კონტექსტი 

მიმართებები 

ტექსტებს შორის 

(ინტერტექსტუალო

ბა) 

ტექსტის 

სიტუაციური  

მახასიათებლები 

(საკომუნიკაციო  

სიტუაცია) 

სტრატეგიები:  

ზეპირმეტყველების,  

კითხვის, 

წერის. 

მეტაკოგნიტური 

სტრატეგიები 

გრამატიკა 

 

მშ.საბ.1. 

  

ტექსტში მოცემული ფაქტობრივი და კონცეპტუალური ინფორმაციის 

ამოცნობა-გააზრება;  

მშ.საბ.2. 

 

ტექსტის ცალკეულ ნაწილებს შორის არსებული მიმართებების 

გაანალიზება და სათანადო დასკვნების გამოტანა; 

მშ.საბ.3. ტექსტის კომპოზიციური ელემენტების გააზრება მთლიანი ტექსტის 

ფარგლებში; 

მშ.საბ.4. ტექსტის კრიტიკული გააზრება კონტექსტური ფაქტორების 

გათვალისწინებით.  

მიმართულება: ცოდნისა და იდეების გაზიარება 

მშ.საბ.5. ტექსტის ინტერპრეტაცია პირად ან/და ლიტერატურულ 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით (მაგ. ხედვის პერსპექტივის შეცვლით, 

დროსა თუ სივრცეში გადანაცვლებით); 

მშ.საბ.6. ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილი ტექსტების შედარება და მსჯელობა 

მათ მსგავსება-განსხვავებებზე; 

მშ.საბ.7. საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ტექსტის შეფასება, ტექსტის 

მიმართ პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა და ახსნა-დასაბუთება; 

მშ.საბ.8. სტანდარტით განსაზღვრული ტიპის ტექსტების შედგენა-გაზიარება  

საკომუნიკაციო სიტუაციის გათვალისწინებით (ზეპირი ან/და წერითი 

მეტყველების დროს). 

მიმართულება: ენობრივი და სტრუქტურული მახასიათებლების  გამოყენება 

მშ.საბ.9.  ენობრივ-გრამატიკული ფორმებისა და მხატვრულ-გამომსახველობითი 

ხერხების  ფუნქციურად გამოყენება კონკრეტული მიზნით (ზეპირი 

ან/და წერითი მეტყველების დროს);  

მშ.საბ.10. სტრუქტურული და ორგანიზაციული ელემენტების ფუნქციურად 

გამოყენება კონკრეტული მიზნით (ზეპირი ან/და წერითი მეტყველების 

დროს). 

მიმართულება: სტრატეგიების გამოყენება 

მშ.საბ.11. 

 

ზეპირმეტყველების, კითხვის, წერის სტრატეგიების მიზნის 

შესაბამისად შერჩევა და ადეკვატურად გამოყენება; 



მშ.საბ.12. 

 

სწავლის პროცესში გამოყენებული სტრატეგიების გაცნობიერება, 

გაანალიზება და შეფასება მიზანშეწონილობისა და  ეფექტიანობის 

თვალსაზრისით. 

 

ცნებები  და საკითხები  

ტექსტი  

 ტიპები - მხატვრული, არამხატვრული 

 ჟანრები  

 მხატვრული: პროზა (მოთხრობა, მინიატურა, იგავ-არაკი, მითი, ლეგენდა), პოეზია (ლექსი, 

პოემა). 

 არამხატვრული: საინფორმაციო-შემეცნებითი ტექსტი; ისტორიული მატიანე; ესე; 

პუბლიცისტური წერილი, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გამოქვეყნებული მასალა 

(მაგ., ინტერვიუ, რეპორტაჟი, სტატია); მემუარული პროზა; 

ბიოგრაფიული/ავტობიოგრაფიული ტექსტი; პირადი/არაფორმალური წერილი; საჯარო 

გამოსვლა. 

 კომპოზიციური ელემენტები (მაგ., თემა, ქვეთემა, იდეა; მოქმედების დრო და ადგილი; თხრობა, 

აღწერა; პერსონაჟები;  დიალოგი; ავტორისეული დახასიათება; პეიზაჟი; პორტრეტი; ხედვის 

კუთხე/პერსპექტივა (ავტორის, მთხრობელის, პერსონაჟის); ლირიკული გადახვევა; 

მორალი/შეგონება (იგავის); სიუჟეტი და მისი განვითარების საფეხურები; კონფლიქტი; რითმა, 

მეტრი, სტროფი, ტაეპი. 

 სტრუქტურული და ორგანიზაციული ელემენტები (მაგ., სათაური; თავი; რუბრიკა; აბზაცი; 

მიმართვა; ხელმოწერა; არავერბალური ელემენტები (ილუსტრაცია, ლოგო, სქემა, შრიფტის 

სახესხვაობა და ზომა).  

 

კონტექსტი - ტექსტის შექმნის ეპოქა, ადგილი; ეპოქის ზოგადი კონტექსტი (მაგ., რეალიები, 

ფასეულობები, ცოდნის დონე); ავტორის ცხოვრებისეული და სულიერი გამოცდილება (მაგ., 

შეხედულებები, დამოკიდებულებები).  

 

მიმართებები ტექსტებს შორის - ალუზია; ციტირება. 

 

ტექსტის სიტუაციური მახასიათებლები (საკომუნიკაციო სიტუაცია) - კომუნიკაციის ადგილი; 

კომუნიკაციის მიზანი; ავტორი; აუდიტორია, მკითხველი; მონაწილეები (დისკუსიის, დებატების). 

ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებები (ლექსიკა, სტილი, მხატვრული ხერხები, რიტორიკული 

ხერხები) 

 ლექსიკა, სტილი - ომონიმი, დიალექტიზმი, ბარბარიზმი, ჟარგონი, არქაიზმი, ნეოლოგიზმი; 

ფრაზეოლოგიზმი; აფორიზმი; სიტყვაწარმოება; სიტყვის პირდაპირი და გადატანითი 

მნიშვნელობა; სტილისტური ხარვეზი (ტავტოლოგია, კალკი, პარონიმები); სხვადასხვა 

ფუნქციური სტილი (სასაუბრო, მხატვრული, პუბლიცისტური, ოფიციალურ-საქმიანი, 

სამეცნიერო); 

 მხატვრული სტილის ენობრივი ფიგურები - ტროპები (ეპითეტი, შედარება, ჰიპერბოლა, 

მეტაფორა, ალიტერაცია, ალეგორია, ირონია).  

 რიტორიკის ელემენტები - თეზისი, არგუმენტი; რიტორიკული შეკითხვა, რიტორიკული 

მიმართვა, გამეორება; რიტორიკული სტილის ძირითადი მახასიათებლები (სარწმუნოობა, 

ლოგიკა, ემოცია). 



 

მეტყველების ფუნქციური ტიპები: თხრობა, აღწერა, მსჯელობა. 

 

 

სტრატეგიები 

 ზეპირმეტყველების (ლაპარაკის, მოსმენის) სტრატეგიები (მაგ., კომუნიკაციის სიტუაციური 

მახასიათებლების განსაზღვრა, წინარე ცოდნის მობილიზება, რეპეტიციის გავლა, პარაფრაზირება; 

წინასწარი ვარაუდების გამოთქმა, დამაზუსტებელი კითხვების დასმა, ჩანაწერების კეთება).  

 კითხვის სტრატეგიები (მაგ., წინარე ცოდნის გააქტიურება, დაკავშირება, ვარაუდების გამოთქმა, 

წაკითხულის ვიზუალიზაცია, შეჯამება, შეკითხვების დასმა, ხელახლა წაკითხვა, დაჯგუფება- 

დახარისხება, კონტექსტზე დაყრდნობით/ლექსიკონის გამოყენებით სიტყვის მნიშვნელობის 

ამოცნობა-დადგენა).  

 წერის სტრატეგიები  (მაგ., კომუნიკაციის სიტუაციური მახასიათებლების განსაზღვრა; იდეების 

გენერირება; იდეების დაჯგუფება; ცოდნის მობილიზება; გეგმის შედგენა;  პირველადი ვარიანტის 

შედგენა; პირველადი ვარიანტის გაუმჯობესება; ნაწერის გაფორმება და წარდგენა-გაზიარება).  

 მეტაკოგნიტური სტრატეგიები (მაგ., აქტივობის/დავალების  ღირებულების გააზრება; დაფიქრება 

სწავლის პროცესზე, წინსვლა-განვითარების შემაფერხებელი და ხელშემწყობი ფაქტორების 

გაცნობიერება, სწავლის პროცესის დაგეგმვა).  

 

მეტყველების ფუნქციური ტიპები: თხრობა, აღწერა, მსჯელობა. 

 

მშობლიური ენის ისტორია: მსოფლიოს ენათა ოჯახები; მშობლიური ენა, მისი მონათესავე ენები, 

მშობლიური ენის დიალექტები; სალიტერატურო ენა და დამწერლობა (ანბანი).   

 

გრამატიკა - მორფოლოგია, სინტაქსი 

(ცალკეული ენის გრამატიკის საკითხები დაზუსტდება დანართში) 

 

საკითხავი ლიტერატურა 

საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა საკითხავი ლიტერატურის ძირითად ბირთვს წარმოადგენს 

მშობლიური მწერლობის ნიმუშები, მშობლიური მწერლობის კლასიკოსთა დროში გამოცდილი 

თხზულებები, რომელთაც მყარად დაიმკვიდრეს ადგილი მშობლიური ლიტერატურის ისტორიაში და 

წარმოადგენენ საყრდენ ტექსტებს ცალკეული თემების შესწავლის დროს.  

სწავლა-სწავლების პროცესში, ამა თუ იმ თემატური ბლოკის ან/და სასწავლო თემის ფარგლებში, 

მოსწავლეებს უნდა შევთავაზოთ მხატვრული და არამხატვრული ტექსტები, რომლებიც შეესაბამება 

მოსწავლეთა ასაკობრივ ინტერესებს და დაეხმარება მათ სტანდარტით განსაზღვრული საგნობრივი 

ცნებებისა და საკითხების ათვისებაში, უნივერსალური ლიტერატურული მოტივების (/თემების)  

წვდომა-გააზრებაში, ასევე  ქართული ლიტერატურის ნიმუშებიც, რაც გააფართოებს მოსწავლეთა 

კულტურულ ჰორიზონტს და ხელს შეუწყობს მათ განვითარებას ინტერკულტურული კუთხით. 

 

ძირითადი თემატური ბლოკები და სასწავლო თემები 

 

I თემატური ბლოკი. ადამიანი და მისი ცხოვრება 



 

ადამიანის ცხოვრების გზა (მაგ., ადამიანის ყოფა-ცხოვრება, საქმიანობა, ურთიერთობა სხვა 

ადამიანთან), ადამიანის შინაგანი სამყარო (მაგ., ემოციები, გრძნობები, განცდები, ოცნებები; 

წარმოსახვა-ფანტაზია); 

 

საზოგადოებაში თანაცხოვრება (მაგ., ადამიანის ადგილი საზოგადოებაში, საზოგადოების ზეგავლენა 

ადამიანზე, ადამიანის ზეგავლენა საზოგადოებაზე). 

II თემატური ბლოკი. სამყაროს შეცნობა, ახლის ძიება 

მშობლიური სამყარო (მაგ., ისტორიული სამშობლოს წარსული, აწმყო, მომავალი; ენა, კულტურა, 

ტრადიციები); 

ბუნებასთან ურთიერთობა (მაგ., ბუნების მშვენიერება, ჰარმონიულობა; წონასწორობა/ბალანსი 

ადამიანსა და ბუნებას შორის, კონფლიქტი ბუნებასთან და მისი შედეგები; ზრუნვა 

ბუნებაზე/გარემოზე თანამედროვე ეპოქაში); 

ახალი სამყაროს აღმოჩენა-შემეცნება (მაგ., ახლის/სიახლის აღმოჩენის გზები, ახლის ნახვით/აღმოჩენით 

მიღებული ცოდნა და გამოცდილება, ურთიერთმიმართება ახალსა და ნაცნობს/ჩვეულს შორის). 

III თემატური ბლოკი. მარადიული ძიებები 

სიკეთე და ბოროტება(მაგ., სიკეთისა და ბოროტების ურთიერთმიმართება, ადამიანის ნების როლი 

სიკეთისა და ბოროტების დაპირისპირებაში); 

ცხოვრების საზრისი (მაგ., ადამიანის არსებობის მიზანი, ადამიანური პოტენციალის რეალიზების 

გზების ძიება-გააზრება). 

 

საფეხურებრივი საკვანძო კითხვები: 

საფეხურებრივი საკვანძო კითხვები სტანდარტის ცნებებს აკავშირებს შედეგებთან. 
 

 რა მიზნით ვკითხულობ? რა შეიძლება გავაკეთო იმისთვის, რომ უკეთ გავიგო/გავიაზრო ტექსტი? 

(/როგორ მოქმედებენ კარგი მკითხველები, როდესაც არ ესმით ტექსტი?) 

 რატომ/რა მიზნით იყენებს ავტორი ამა თუ იმ ენობრივ-გრამატიკულ ფორმებსა და ლექსიკურ 

საშუალებებს, მხატვრულ და სტილურ ხერხებს? რატომ არის ეს ტექსტი მოთხრობა (/ პოემა, იგავი, 

პირადი წერილი და ა.შ.)? 

 რამდენად და როგორ მეხმარება ნაწარმოების სტრუქტურა ტექსტის გაგება-გააზრებაში? 

 როგორ/რა საშუალებებით ცდილობს ავტორი მკითხველზე ზემოქმედებას, აზრის გამოხატვას, 

პოზიციის დასაბუთებას? რამდენად ეფექტურია მისი მცდელობები?  

 რას მეუბნება/რა ინფორმაციას მაწვდის ტექსტი მისი შექმნის ეპოქაზე, ავტორზე? 

 რითია ეს ტექსტი გამორჩეული, უნიკალური? (/რით გამოირჩევა ეს ტექსტი ამავე თემაზე, საკითხზე, 

პრობლემაზე შექმნილი სხვა ტექსტებისგან?) 

 რამდენად/როგორ დამეხმარება ეს ტექსტი რეალური სამყაროს გაცნობაში, საკუთარი თავის 

შემეცნებაში, სხვა ტექსტის (წიგნის, ფილმის) გაგებაში? / რამდენად და რითია ეს ტექსტი საინტერესო 

პირადად ჩემთვის, თანამედროვე ადამიანებისთვის? 

 როგორ გამოვხატო საკუთარი აზრები, იდეები, ფიქრები და დამოკიდებულებები ამ კონკრეტულ 

ნამუშევარში/საკომუნიკაციო სიტუაციაში? რა ენობრივი საშუალებები გამოვიყენო ამ კონკრეტულ 



საკომუნიკაციო სიტუაციაში (/ამ კონკრეტული ნამუშევრის შესადგენად)? როგორ დავეხმარო 

მკითხველს/მსმენელს ჩემი ნაწერის/ნათქვამის უკეთ გაგებაში? 

 

გ) მეთოდიკური ორიენტირები 

სტანდარტის ამ ნაწილში განსაზღვრულია, თუ რა პრინციპების საფუძველზე უნდა წარიმართოს 

სწავლა-სწავლების პროცესი. აქვეა მოცემული 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: 

 

 

პასუხისმგებლობა 

 

 სასკოლო და სხვა საქმიანობებში ნაკისრი ვალდებულების შესრულება; 

 სამუშაოს დადგენილ ვადებში დასრულება და ჩაბარება; 

 საკუთარი ქცევის მართვა, საკუთარ ქცევებზე  პასუხისმგებლობის აღება. 

თანამშრომლობა  მზაობა ჯგუფში/გუნდში  სხვადასხვა ფუნქციის შესასრულებლად; 

 განსხვავებული იდეების, შეხედულებების კონსტრუქციულად განხილვა; 

 რესურსების, მოსაზრებების, ცოდნის გაზიარება  პრობლემათა ერთობლივად 

გადაჭრის,   გადაწყვეტილებათა  ერთობლივად მიღების მიზნით. 

 ჯგუფის წევრებს შორის განაწილებული სამუშაოს შესრულება. 

ეთიკა  ეთიკური და ქცევითი ნორმების  დაცვა;  

 სოლიდარობის განცდა;  

 სხვებისადმი ემპათია; 

 პიროვნული ღირსების გააზრებისა და დაფასების უნარი; 

 განსხვავებულობის მიმღებლობა; 

 საკუთარ სოციალურ აქტივობაზე პასუხისმგებლობის გააზრება. 

ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

გამოყენება 

 ინფორმაციის/სასწავლო მასალის (დიდაქტიზებული, პრაგმატული, 

საინფორმაციო-შემეცნებითი, გასართობ-შემოქმედებითი ხასიათის ტექსტები) 

მოძიება ინტერნეტში სხვადასხვა საძიებო სისტემის მეშვეობით;  

 ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო მასალისა 

და სხვადასხვა ტიპის ტექსტების შესაქმნელად და პროექტების 

განსახორციელებლად  (სხვადასხვა ხასიათის ღია ბარათის/მეგობრული 

წერილის/შეტყობინების ელექტრონული ვერსიის მიწერა ელექტრონული ფოსტის 

მეშვეობით, ჩეთში მონაწილეობა skype-ის, messenger-ის მეშვეობით; 

ვებგვერდის/ბლოგის შექმნა და უცხოურ ენაზე განხორციელებული სხვადასხვა 

პროექტის, მაგ., კულინარიული რეცეპტების კრებულის, სკოლის მოსწავლეთა 

ნახატების/ნაკეთობების კატალოგის სკოლის ვებგვერდზე/ ბლოგზე განთავსება); 



ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება (მაგ., Word, 

PowerPoint) სასწავლო მასალისა და სხვადასხვა ტიპის ელექტრონული ტექსტების 

დასამუშავებლად.  

 

 

წლიური პროგრამისა და სასწავლო თემის აგების პრინციპები 

წლიური პროგრამა სტანდარტზე დაყრდნობით იგეგმება და გვიჩვენებს სტანდარტის მოთხოვნათა 

რეალიზების გზებს.  წლიური პროგრამა სარეკომენდაციო ხასიათისაა. სკოლას შეუძლია  გამოიყენოს 

რეკომენდაციის სახით შეთავაზებული წლიური პროგრამა ან თავად დასახოს სტანდარტის მიღწევის 

გზები ქვემოთ წარმოდგენილი პრინციპების გათვალისწინებით. წლიური პროგრამები უნდა 

დაიგეგმოს სასწავლო თემების საშუალებით (შედეგი არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ სასწავლო 

ერთეულს - თემას).  

 

სასწავლო თემის დასაგეგმად გამოიყენება შემდეგი კომპონენტები: 

 

სასწავლო თემა  

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. 

ცნებები, ტექსტები, საკითხები 

ტექსტებისა და საკითხების მეშვეობით მოსწავლე გაიაზრებს ცნების შინაარსს, ამუშავებს საკვანძო 

შეკითხვებს, ასრულებს კომპლექსურ დავალებებს. 

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 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. 

შეფასების ინდიკატორებზე დაყრდნობით შემუშავდება კრიტერიუმები კონკრეტული დავალებების 

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. სტანდარტის ცნებებსა და შედეგებზე დაყრდნობით 

განისაზღვრება თემის მკვიდრი წარმოდგენები, საკვანძო შეკითხვები და შეფასების ინდიკატორები, 

შეირჩევა ტექსტები, შემუშავდება იდეები შემაჯამებელი კომპლექსური დავალებებისთვის. ამის 

შემდეგ  განისაზღვრება საგნობრივი საკითხები, რესურსები, დავალებების ტიპები/ნიმუშები. 

თითოეულ თემაზე მუშაობის პროცესი მოემსახურება ზოგადი  მკვიდრი წარმოდგენების 

ჩამოყალიბებას.  

 

ქვემოთ  თემის ასაგებად გადასადგმელი ნაბიჯები წარმოდგენილია სქემატურად, ცხრილის სახით.  

 

ცხრილი. სასწავლო თემის აგების პროცესი 

 

ნაბიჯი 1. თემატური საკვანძო შეკითხვების დასმა 

   

ნაბიჯი 2. შეფასების  ინდიკატორების განსაზღვრა 

  

ნაბიჯი 3. თემის ტექსტების/რესურსების შერჩევა  

  

ნაბიჯი 4. შემაჯამებელი კომპლექსური დავალებების იდეების შემუშავება 

  

ნაბიჯი 5. საკითხების განსაზღვრა 

  

ნაბიჯი 6. მიმდინარე აქტივობებისა და დავალებების  განსაზღვრა-დაგეგმვა 

  

ნაბიჯი 7. მკვიდრი წარმოდგენების განსაზღვრა 

 



 

თემატური ერთეულების დაგეგმვისას გასათვალისწინებელია შემდეგი:  

 შერჩეული მასალა უნდა შეესატყვისებოდეს მოსწავლეთა ასაკობრივ ინტერესებსა და 

შესაძლებლობებს.  

 მშობლიური მწერლობის კლასიკოსთა თხზულებების გარდა, მოსწავლეებს უნდა შევთავაზოთ 

მაღალი ხარისხის თანამედროვე ლიტერატურა, რომელიც ასახავს მათთვის ნაცნობ რეალიებს, 

კულტურას, პრობლემატიკას; თანამედროვე ადამიანის შინაგან სამყაროს, მიზნებს, 

მისწრაფებებს. ეს დაეხმარება მოსწავლეებს იმაში, რომ უკეთ გაიაზრონ თანამედროვე სამყარო, 

იპოვონ პასუხები მათთვის აქტუალურ და არსებით კითხვებზე, დასახონ პრობლემების 

გადაჭრის გზები, შეიმეცნონ საკუთარი თავი და დაიმკვიდრონ ადგილი თანამედროვე 

საზოგადოებაში. სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილ ტექსტებს შორის მსგავსება-განსხვავებების 

აღმოჩენა კი ნოყიერ ნიადაგს შექმნის მსჯელობისთვის და დაეხმარება მოსწავლეებს იმაში, რომ 

სიღრმისეულად გაიაზრონ საგნობრივი ცნებები და საკითხები შეთავაზებული კონტექსტების 

(თემების) ფარგლებში.  

 სამუშაო მასალის/ტექსტების რაოდენობა უნდა შეირჩეს იმგვარად, რომ მოსწავლეებს ჰქონდეთ 

საკმარისი დრო მისი (მასალის) მრავალმხრივად და სიღრმისეულად დამუშავებისთვის. 

 მოსწავლე უნდა იყოს სწავლა-სწავლების პროცესის აქტიური მონაწილე. ამის 

უზრუნველსაყოფად მოსწავლე ჩართული უნდა იყოს 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 ძირითად მიზანს 

წარმოადგენს მოსწავლის  გათვითცნობიერება სწავლის პროცესებში, რაც მას ხელს შეუწყობს ამ 

პროცესების გააზრებულად და დამოუკიდებლად მართვაში; 

 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, მაგ., სურათები? ამიტომ, სანამ ტექსტს წავიკითხავთ, ხომ არ სჯობს, ჯერ 

სურათებს გავეცნოთ და ვნახოთ, რა ინფორმაციის შემცველია ეს სურათები?  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.  

 

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.  

 

განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებებისათვის გამოიყენება შემდეგი კრიტერიუმები: 
 

მოსწავლე:  

 ამოიცნობს ლოგიკურ მიმართებებს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილში მოცემულ ინფორმაციას შორის 

(მაგ., ქრონოლოგიური თანამიმდევრობა, მიზეზშედეგობრიობა, პირობისეულობა); 

 ახარისხებს ინფორმაციას კონკრეტული მიზნით;  

 გამოყოფს საკვანძო სიტყვებს, ადგილებს/ეპიზოდებს და ხსნის, რითია ისინი მნიშვნელოვანი; 

 ტექსტში მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამოიცნობს ნაგულისხმევ ინფორმაციას; 

 ამოიცნობს თემას/ქვეთემას, მთავარ იდეას, ძირითად პრობლემას/საკითხს; 

 აანალიზებს პერსონაჟ(ებ)ის ქცევას, მსჯელობს პერსონაჟ(ებ)ის მოტივაციაზე, მათ 

ურთიერთდამოკიდებულებაზე;  

 ახასიათებს პერსონაჟს/ამბის გმირს ტექსტის მონაცემებზე დაყრდნობით (მაგ., გარეგნობის, 

მეტყველების, ქცევის, აზრების, ავტორისეული დახასიათების, საცხოვრებელი გარემოს 

მიხედვით); 

 ერთმანეთს უდარებს პერსონაჟ(ებ)ს და პოულობს მსგავსება-განსხვავებას მათ შორის; 

 აკვირდება, როგორ იცვლებიან მოვლენები/პერსონაჟები სიუჟეტის განვითარების სხვადასხვა 

ეტაპზე;  

 ამოიცნობს კონცეპტუალურ ინფორმაციას (მაგ., მხატვრულ ტექსტებში აკვირდება მოვლენათა 

და პერსონაჟთა ავტორისეულ შეფასებებს, არამხატვრულ ტექსტებში ამოიცნობს ძირითად 

თეზისებს/დებულებებს), გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები; 

 გაიაზრებს ტექსტის განსხვავებული ინტერპრეტაციით გააზრების შესაძლებლობას; 

 განასხვავებს ფაქტსა და მოსაზრებას/შეფასებას, თეზისსა და არგუმენტს, გაიაზრებს მიმართებას 

მათ შორის; 



 განასხვავებს მთავარ და არამთავარ ინფორმაციას, გაიაზრებს მიმართებას მათ შორის;  

 საუბრობს მნიშვნელოვანი დეტალების/ნიუანსების დანიშნულებაზე (მაგ., პერსონაჟის 

სახასიათო თვისების წარმოჩენა, მოქმედების დროისა და ადგილის სპეციფიკის ჩვენება);  

 განსაზღვრავს კონფლიქტს/ძირითად პრობლემას ტექსტში, საუბრობს მის გამომწვევ მიზეზებზე; 

 მსჯელობს, როგორ იყენებს ავტორი თემისა და მთავარი იდეის წარმოსაჩენად კომპოზიციის 

ელემენტებს (მაგ., მოქმედების დროსა და ადგილს, პერსონაჟებს, სიუჟეტს);  

 ამოიცნობს სპეციფიკურ დრო-სივრცულ მახასიათებლებს, გაიაზრებს მათ მთლიანი ტექსტის 

კონტექსტში;  

 გაიაზრებს მხატვრულ ნაწარმოებში წარმოდგენილ კონფლიქტს/პრობლემას, ასევე ავტორის, 

მთხრობელის, პერსონაჟის პოზიციას ტექსტის თანადროული ეპოქის კონტექსტში; 

 საუბრობს, რა დასკვნა გამოიტანა ტექსტის საფუძველზე (/რა ასწავლა ტექსტმა);  

 პოულობს მსგავსება-განსხვავებას ტექსტში ასახულ რეალიებს, პერსონაჟებს/ამბის გმირებსა და 

რეალურ ცხოვრებას/რეალურ ადამიანებს შორის, გამოაქვს სათანადო დასკვნები;  

 გაიაზრებს, თუ როგორ შეიძლება შეცვალოს ნაწარმოების შინაარსი დრო-სივრცული 

ფაქტორების ცვლილებამ;  

 ამოიცნობს და ხსნის სხვაობას ავტორის/მთხრობელის, პერსონაჟების ხედვის პერსპექტივებს 

შორის;  

 ამოიცნობს ავტორის შეხედულებებს/დამოკიდებულებებს, საუბრობს, რა მიმართებაა  ტექსტსა 

და ავტორის გამოცდილებას შორის; 

 წარმოადგენს საკუთარ ინტერპრეტაციას სხვადასხვა ფორმით (მაგ., ინსცენირებით, 

გამომსახველობითი კითხვით); 

 ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებას ტექსტიდან შესაბამისი ადგილების მოხმობით; 

 ასახელებს მისთვის ყველაზე შთამბეჭდავ/მიმზიდველ ადგილებს და ხსნის, რითია ისინი 

გამორჩეული;  

 ამოიცნობს, რით ჰგავს/რით განსხვავდება ერთსა და იმავე თემაზე/პრობლემაზე შექმნილი 

ტექსტები ერთმანეთისგან (მაგ. მოვლენების, ფაქტების, პერსონაჟთა თვისებების, ქცევის, 

თვალსაზრისების კუთხით), გამოაქვს სათანადო დასკვნა;  

 ამოიცნობს, რა განსხვავებული მიდგომებია გამოყენებული სხვადასხვა ტიპის/ჟანრის ტექსტებში 

ერთი და იმავე თემის/საკითხის, პრობლემის წარმოსაჩენად; 

 აფასებს, რამდენად დამაჯერებლად ასაბუთებს ავტორი თვალსაზრისს/პოზიციას;  

 საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეაფასებს ტექსტში ასახულ განსხვავებულ 

თვალსაზრისებს; 

 წამოაყენებს ტექსტში წამოჭრილი პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიულ ვარიანტს; 

 ადგენს სტანდარტით განსაზღვრული ტიპის ტექსტებს ნაცნობ თემაზე/საკითხზე სხვადასხვა 

მიზნით (მაგ., ანალიზის შედეგების წარმოჩენის, თვითგამოხატვის, ინფორმაციის მოწოდების, 

საკუთარი პოზიციის გამოხატვის,  გამოცდილების გაზიარების);  

 ადეკვატურად იყენებს გრამატიკული ფორმებისა და სინტაქსური კონსტრუქციების ცოდნას 

(მაგ., წაკითხულის გაანალიზების, საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვის, მისთ.); 

 ადეკვატურად იყენებს ცალკეული ჟანრების ენობრივი და სტილისტური მახასიათებლების 

ცოდნას; 

 ამოიცნობს ენობრივ-გამომსახველობით ხერხებს, რომლებსაც ავტორი იყენებს განწყობის, 

ემოციური ფონის შესაქმნელად;  

 ამოიცნობს მხატვრულ ხერხებს, რომლებიც ტექსტს ანიჭებს ესთეტიკურ მიმზიდველობას (მაგ. 

ჰიპერბოლას, მეტაფორას, სხვ.) და ხსნის მათს დანიშნულებას; 



 ამოიცნობს და ახასიათებს პოეტურ ნაწარმოებში ბგერწერითი ეფექტის შემქმნელ ელემენტებს 

(რითმას, რიტმს, ალიტერაციას); 

 ამოიცნობს მიმართებებს ტექსტის სტრუქტურულ და ორგანიზაციულ ელემენტებს შორის, 

გაიაზრებს მათ მთლიანი ტექსტის ფარგლებში (მაგ., სათაური-ტექსტი,  წამყვანი აბზაცი-

დამხმარე აბზაცები). 

 

 

 

 

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. 

განმსაზღვრელი შემაჯამებელი დავალება ინტეგრირებულად ამოწმებს/აფასებს ენისა და ლიტერატურის  

სწავლა-სწავლებისას შეძენილ ცოდნასა თუ უნარებს.   

 

ტიპობრივი დავალებები შემაჯამებელი შეფასებისათვის 

სტანდარტში შემოთავაზებულია ტიპობრივ დავალებათა ფართო არჩევანი. შემაჯამებელი 

შეფასებისათვის მასწავლებელი და/ან მოსწავლე შეარჩევს დავალების სასურველ ტიპს/ტიპებს.  

 

შემაჯამებელი დავალებების სახით, მოსწავლეებს უნდა შევთავაზოთ კომპლექსური სახის აქტივობები. 

ყოველი სასწავლო თემის ფარგლებში მოსწავლეებმა უნდა შეასრულონ, სულ მცირე, ერთი შემაჯამებელი 

კომპლექსური დავალება.  

 

ამ სახის დავალებებს მიეკუთვნება:  

 დისკუსია; 

 დებატები; 

 ლიტერატურული სამსჯავრო; 

 ზეპირი გამოსვლა; 

 როლური სცენარი;  

 როლური კითხვა; 

 ინსცენირება; 

 ანალიტიკური წერითი ნამუშევრები (მაგ., ტექსტის ანალიზი; ორი ტექსტის შედარებითი ანალიზი, 

პერსონაჟის დახასიათება, პერსონაჟების შედარებითი დახასიათება);  

 საინფორმაციო ტექსტი; 

 აღწერითი ტექსტი; 

 თხრობითი ტექსტი (საკუთარი ან/და სხვისი ბიოგრაფია, რეალური ან/და გამოგონილი ისტორია, 

ლიტერატურული ნაწარმოების ან მის მიერ გამოგონილი პერსონაჟის თავგადასავალი); 

 დამარწმუნებელი ტექსტები (არგუმენტირებული ესე, სარეკლამო, სარეკლამო-საინფორმაციო 

ტექსტი, წერილი რედაქციას, რედაქტორს); 



 ახსნა-განმარტებითი ტექსტი;  

 პროექტი / კვლევა (თემაზე, ტექსტის იდეაზე, კონკრეტულ პრობლემაზე/ საკითხზე); 

 რეზიუმე (ნაცნობი ტექსტის);  

 წერილი ავტორს, პერსონაჟს; ერთი პერსონაჟის წერილი მეორის მიმართ;  

 წარმოსახვითი ინტერვიუ ავტორთან, პერსონაჟთან; 

 პერსონაჟის CV;  

 ანოტაცია, რეკომენდაცია (მაგ., წიგნის, ფილმის);  

 ინტერვიუ; 

 თვითგამოხატვის მიზნით შექმნილი წერითი ტექსტები (მაგ., ჩანახატი, ნოველა, პირადი 

გამოხმაურება/შთაბეჭდილება); 

 ალტერნატიული ფორმის ტექსტები თვითგამოხატვისთვის, პირადი დამოკიდებულების 

წარმოჩენისთვის (მაგ., ნახატი, პოსტერი, კოლაჟი, გრაფიკა, ვიდეორგოლი, მუსიკალური კლიპი 

შესწავლილი ტექსტების საფუძველზე); 

 ოფიციალური-საქმიანი წერა (მაგ., განცხადება, CV, ავტობიოგრაფია, სამოტივაციო წერილი). 

 

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი განმსაზღვრელი შეფასებისათვის 

განკუთვნილი დავალება 
 

 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს შეფასების ზოგადი რუბრიკა; 

 დავალების შეფასების რუბრიკის შედგენისას გამოიყენება: თემის შეფასების ინდიკატორები, 

კრიტერიუმები, ეროვნული სასწავლო გეგმის გამჭოლი პრიორიტეტები (იხ. ცხრილი);  

 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის 

გათვალისწინებით; 

 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე. 

 


