განსახილველი ვერსია
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
საბაზო საფეხურის სტანდარტი
შესავალი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სტანდარტი 5 ნაწილისგან შედგება. ესენია:
ა) საგნის სწავლა-სწავლების მიზნები;
ბ) სტანდარტის შედეგები მიმართულებების მიხედვით და შინაარსი;
გ) სტანდარტის საფეხურებრივი საკვანძო შეკითხვები;
დ) მეთოდიკური ორიენტირები;
ე) შეფასება.

საგან „სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების“ ფარგლებში მოსწავლე შეისწავლის ხელოვნებას,
როგორც თვითგამოხატვისა და კომუნიკაციის საშუალებას. ის აცნობიერებს სამყაროს, როგორც
მრავალფეროვანი გრძნობებისა და იდეების წყაროს, რომელიც შეუძლია შემოქმედებითად ასახოს
ნამუშევრებში.
სწავლა-სწავლების პროცესში მოსწავლე გაეცნობა ქართული და მსოფლიო, ძველი და ახალი
ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებს და ხალხურ შემოქმედებას; მათი შექმნისა და შეფასების
განსხვავებულ ისტორიულ, კულტურულ, სოციალურ და სხვა კონტექსტებს; გამოიკვლევს მათ როლს
საზოგადოების ცხოვრებაში.
სწავლა-სწავლების პროცესში მოსწავლე მიიღებს მონაწილეობას სხვადასხვა შემოქმედებით
პროექტებში. შექმნის სხვადასხვა დარგისა და ჟანრის ნამუშევრებს მხატვრულ-გამომსახველობითი
ხერხების, მასალის, ტექნიკის გამოყენებით.

ა) საგნის სწავლა-სწავლების მიზნები
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლა-სწავლება მიზნად ისახავს:





მოსწავლემ გაიაზროს საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალი, განივითაროს თვითგამოხატვის
მრავალფეროვანი გზების ძიებისა და გამოყენების უნარი;
მოსწავლეს განუვითაროს ხელოვნების ნიმუშებზე, საკუთარ და სხვის ნამუშევრებზე აზრის
გამოთქმის, მსჯელობისა და ინტერპრეტაციის უნარი;
მოსწავლემ გააცნობიეროს სხვადასხვა მედია საშუალების მნიშვნელობა და განივითაროს მათი
გამოყენების უნარი ხელოვნებასთან ზიარების პროცესში;
ხელი შეუწყოს მოსწავლის საკუთარი მსოფლმხედველობისა და აქტიური ცხოვრებისეული
პოზიციის მქონე პიროვნებად ჩამოყალიბებას ეროვნული და მსოფლიო კულტურის გაცნობის
გზით.

ამ მიზნებზე მუშაობით სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება თავის წვლილს შეიტანს ეროვნული
სასწავლო გეგმის მისიისა და მიზნებით გათვალისწინებული უნარებისა და ღირებულებების
განვითარებასა და ჩამოყალიბებაში.
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ბ) სტანდარტის შედეგები მიმართულებების მიხედვით და შინაარსი
სტანდარტის შედეგები პასუხობს შეკითხვას, რა უნდა შეეძლოს მოსწავლეს სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნების ფარგლებში საბაზო საფეხურის ბოლოს. სასწავლო შედეგები საგნის სწავლა-სწავლების
მიზნებიდან გამომდინარეობს. მათი საშუალებით მოსწავლეს განუვითარდება: შემოქმედებითი
აზროვნება, გემოვნება, ანალიზის, კვლევის, არგუმენტირებული მსჯელობის, დროსა და სივრცეში
ორიენტირების უნარები.
ეს შედეგები ჯგუფდება ორ მიმართულებად.
1. შემოქმედებითობა და პრაქტიკა - გულისხმობს საკუთარი შთაბეჭდილებებისა და გამოცდილების
საფუძველზე მხატვრული ნამუშევრების შექმნას, მათი საშუალებით საკუთარი იდეების, ემოციებისა
და განწყობების გამოხატვას. სწავლა-სწავლების პროცესში მოსწავლემ უნდა გამოიყენოს შემდეგი
მასალა, იარაღი, პროცესი, პროცედურა: ფანქარი, პასტელი, ფლომასტერი, გუაში, აკვარელი,
ტემპერა, აკრილი, ტუში, მელანი, ნახშირი, სანგინა, ფერადი ცარცები, ფერადი ქაღალდი, მუყაო,
ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული, პლასტილინი, თიხა, სხვა მასალა (ტრადიციული და
არატრადიციული, ბუნებრივი და ხელოვნური), ფუნჯი, მაკრატელი, წებო, სადურგლო, სამეთუნეო,
საქსოვი, სამკერვალო იარაღი და სხვა. დაჭრა, დაწებება, ამოკაწვრა, ღუნვა, გრეხვა, დაწვნა, ქარგვა,
ქსოვა, კერვა, ხეზე კვეთა და სხვა.
2. ხელოვნების აღქმა კონტექსტში - გულისხმობს სხვადასხვა დარგის, ჟანრის, ეპოქისა და სტილის
ხელოვნების ნიმუშების ანალიზს, ინტერპრეტაციასა და შეფასებას.
ორივე მიმართულების ფარგლებში მოსწავლეები ეცნობიან და იყენებენ:
 სახვითი ხელოვნების მხატვრულ-გამომსახველობით ხერხებს
სახვითი ხელოვნების ელემენტებს (მაგ: ხაზი: ხვადასხვა ტიპის და სისქის, კონტური, შტრიხი; ფერი:
ძირითადი და შედგენილი, ცივი და თბილი, კონტრასტული, მონათესავე, ინტენსიური,
ნეიტრალური, ნახევარტონები, ფერის გრადაცია, კოლორიტი; ფორმა: გეომეტრიული და ბუნებაში
არსებული, ბრტყელი და მოცულობითი - 2D და 3D, სიმეტრიული და ასიმეტრიული,
უტრირებული; შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, მოცულობა).
სახვითი ხელოვნების პრინციპებს (მაგ: კომპოზიციური განაწილება, რიტმი, ძირითადის გამოყოფა,
სიმეტრია, ასიმეტრია, სტატიკა, დინამიკა, კონტრასტი, საგანთა თანაფარდობა, მასშტაბი,
პროპორცია/დისპროპორცია, მთლიანობა, წონასწორობა, სივრცე: ხაზობრივი და ჰაეროვანი
პერსპექტივა, ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, თავშეყრის წერტილი).
ასევე, ისეთ მხატვრულ-გამომსახველობით ხერხებს, როგორიცაა აქცენტი, დეტალი, ლაქა,
სტილიზაცია, სქემატური გამოსახულება, ორნამენტი.
 სახვითი ხელოვნების ტექნიკას (მაგ: ფერწერა, გრაფიკა და მათი ტექნიკები, ძერწვა, აპლიკაცია,
კოლაჟი, მოზაიკა, მონოტიპია, მოდელირება, კონსტრუქცია, კომპიუტერული ტექნოლოგიები).
 სახვითი ხელოვნების დარგებსა და ჟანრებს (დარგები - მაგ: ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება,
არქიტექტურა, დიზაინი, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება, კედლის მხატვრობა, მოზაიკა,
ილუსტრაცია, ვიტრაჟი, ხელნაწერთა მინიატურა, ჭედურობა და სხვ.; ჟანრები - მაგ: ნატურმორტი,
პორტრეტი, პეიზაჟი, ყოფითი, ისტორიული, ბატალური და სხვ.).
 სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნებას (მაგ: პრეისტორია, ანტიკური საბერძნეთი და რომი, აღორძინება,
ბაროკო და სხვ.; ძირითადი მხატვრული მიმდინარეობები და სტილები (მაგ: რეალიზმი,
სიურეალიზმი,
ფუტურიზმი,
სიმბოლიზმი,
ექსპრესიონიზმი,
იმპრესიონიზმი,
პოსტიმპრესიონიზმი, აბსტრაქციონიზმი, კუბიზმი, დადა, პოსტმოდერნი, კონცეპტუალური
ხელოვნება და სხვ.).
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სტანდარტის შინაარსი მოიცავს ცნებებსა და თემატურ ბლოკებს.
ცნებების სახით განსაზღვრულია ის ცოდნა, რომელსაც მოსწავლე საგნის ფარგლებში უნდა
დაეუფლოს. ცნებები შედეგებთან ერთად უნდა დამუშავდეს შინაარსიან კონტექსტებში. ეს
კონტექსტები სავალდებულო თემატური ბლოკების სახითაა წარმოდგენილი.
სტანდარტის შედეგების ინდექსების განმარტება
საბაზო საფეხურზე სტანდარტში გაწერილ თითოეულ შედეგს წინ უძღვის ინდექსი, რომელიც
მიუთითებს საგანს, სწავლების ეტაპსა და სტანდარტის შედეგის ნომერს; მაგ.,ს.გ. საბ. 1.:
„ს.გ.“ – მიუთითებს საგანს „სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება’’;
„საბ.“ – მიუთითებს საბაზო საფეხურს;
„1“ – მიუთითებს სტანდარტის შედეგის ნომერს.
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სტანდარტის შედეგები
შედეგების
ინდექსები

ს.გ.სტ.საბ.1.

ს.გ.სტ.საბ.2.

პირველი მიმართულება: შემოქმედებითობა და პრაქტიკა
სტანდარტის შედეგები
მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
ნამუშევრის შექმნა თვითგამოხატვისათვის, მიზნის შესაბამისად მრავალფეროვანი სტრატეგიების, მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხების, სხვადასხვა
მასალისა და ტექნიკის გააზრებულად და შემოქმედებითად გამოყენება.
ნამუშევრის შექმნისას თავად დასახოს და გადაჭრას შემოქმედებითი ამოცანა,
მიზნის შესაბამისად შეარჩიოს მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხები, მასალა,
ტექნიკა, მხატვრული სტილი.
მეორე მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში

ს.გ.სტ.საბ.3.

ს.გ.სტ.საბ.4.

მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
ხელოვნების კონკრეტული ნიმუშის ანალიზი (მხატვრულ-გამომსახველობითი
ხერხები, ეპოქა, სტილი, მიმდინარეობა, დარგი, ჟანრი, ავტორი),
ინტერპრეტაცია და შეფასება.
სხვადასხვა ეპოქის, კულტურის და სტილის ნამუშევრების ამოცნობა და
ერთმანეთთან შედარება ისტორიული, რელიგიური, სოციალური და
კულტურული კონტექსტის გათვალისწინებით.

სტანდარტის შინაარსი
ზოგადი ცნებები
სახვითი ხელოვნების ელემენტები
სახვითი ხელოვნების პრინციპები
სახვითი ხელოვნების ტექნიკა
სახვითი ხელოვნების დარგი, ჟანრი
სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნება
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თემატური ბლოკები
საბაზო საფეხურზე სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლა-სწავლება წარიმართება სამი
ძირითადი თემატური ბლოკის ფარგლებში. საბაზო საფეხურის თითოეულ კლასში მოსწავლეებს
უნდა შევთავაზოთ სამივე თემატური ბლოკის შესაბამისი მასალა.
თემატური ბლოკი: გარემო და ხელოვნება

(გარემო - ადამიანის ინტერესის ობიექტი; გარემოს ზეგავლენა ადამიანზე და ადამიანის ზეგავლენა
გარემოზე; ხელოვნება ჩვენ გარშემო (ხელოვნების დარგები და ჟანრები); სამყაროს მრავალფეროვანი
ასახვის გზები - სტილები, მიმდინარეობები, მხატვრულ-გამომსახველობითი ხერხები; ტექნიკური
პროგრესის გავლენა ხელოვნებაზე; გამოსახვის ახალი საშუალებების ძიება).
თემატური ბლოკი: ადამიანი ხელოვნებაში

(ადამიანის გამოსახულება და რწმენა-წარმოდგენები; ხელოვნება - პიროვნული რეალიზების
საშუალება; მე - კულტურის ნაწილი; თვითგამოხატვა, ემოციები, გრძნობები, იდეები,
შეხედულებები, წარმოდგენები; თვითგამოხატვის თანამედროვე ფორმები).
თემატური ბლოკი: საზოგადოება და ხელოვნება

(ხელოვნება - ისტორიული მეხსიერება, რას და როგორ გვიყვება ხელოვნება; კულტურული
მემკვიდრეობა; ყოფითი და ესთეტიკური დანიშნულება, ხელოვნება - საჭიროება თუ ფუფუნება;
ხელოვნება-ზემოქმედების საშუალება (მონუმენტური ხელოვნება, პლაკატი, რეკლამა, ქუჩის
მხატვრობა, ხელოვნება, როგორც აქცია და სხვ.).
გ) საფეხურებრივი საკვანძო კითხვები
საფეხურებრივი საკვანძო კითხვები სტანდარტის ცნებებს აკავშირებს შედეგებთან.









რა არის ხელოვნება?
რატომ ქმნიან ადამიანები ხელოვნების ნიმუშებს?
როგორ და რატომ იცვლებოდა ხელოვნების დანიშნულება?
როგორ ზემოქმედებს ხელოვნება ადამიანზე და საზოგადოების ცხოვრებაზე?
როგორ გავლენას ახდენს ხელოვნებაზე საზოგადოების მოთხოვნები და ინტერესები?
რა შეგვიძლია გადმოვცეთ და გავიგოთ ხელოვნების ნიმუშების მეშვეობით?
რატომ ვსწავლობ სახვით და გამოყენებით ხელოვნებას?
რისთვის და როგორ ვიყენებ სახვითი ხელოვნების მხატვრულ-გამომსახველობით ხერხებს,
ტექნიკას, მასალას და იარაღს?

დ) 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.
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლა-სწავლება უნდა წარიმართოს შემდეგი პრინციპების
დაცვით:
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ა) სწავლა-სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლის მოტივირებას და შინაგანი ძალისხმევის
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
სწავლა).
ე) სწავლა-სწავლება უნდა მოიცავდეს ცოდნის სამივე კატეგორიას: დეკლარატიულს,
პროცედურულსა და პირობისეულს.
სწავლა-სწავლების პროცესში მოსწავლეს არ მოეთხოვება მაღალმხატვრული ღირებულების
ნამუშევრების შექმნა. ერთმანეთისგან უნდა განირჩეს „ნიჭი“ და „შემოქმედებითობა“.
შემოქმედებითი ნამუშევარი/ პროდუქტი თვითგამოხატვის თვითრეალიზების საშუალებაა, თუმცა
უფრო ხშირად, ამ თვალსაზრისით თავად შექმნის პროცესია უფრო მნიშვნელოვანი. ანუ, კვლევის,
აღმოჩენის, ექსპერიმენტირების პროცესი – რომელსაც უდიდესი ღირებულება აქვს და არა
პროდუქტი.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს თანამედროვე მასალას, ტექნიკას, ტექნოლოგიას (მათ
შორის ციფრულს) და პროცედურას, რომლებიც მოსწავლემ შეიძლება აქტიურად გამოიყენოს მომავალში და ყოველდღიურ ცხოვრებაში).
მოსწავლე ასევე უნდა დაეუფლოს შემოქმედებითი და საორგანიზაციო საქმიანობის დაგეგმვისა და
მისი განხორციელების უნარებს სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენებით. განუვითარდეს სოციალური
და საკომუნიკაციო უნარები, ეუფლება გუნდური მუშაობის მეთოდებს.
კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობის მიზნით უნდა მოეწყოს ექსკურსიები მუზეუმებში,
გალერეებში, ისტორიულ ძეგლებზე, შეხვედრები ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეებთან და სხვა.
მოსწავლემ მონაწილეობა უნდა მიიღოს საკლასო და სასკოლო გამოფენებში, სპექტაკლებში, აქციებში,
ზეიმებსა და სხვა ღონისძიებებში; დახმარება უნდა გაუწიოს უმცროსკლასელებს ზეიმების
გაფორმებაში, ინვენტარის შეკეთებაში, კლასის მოწყობაში და სხვა.
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება ხელს უწყობს შემდეგი გამჭოლი უნარების
განვითარებას და ღირებულებების ჩამოყალიბებას:
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.
 პრობლემის ამოცნობა, აღწერა და გაანალიზება;
 პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება, მათგან ყველაზე ეფექტურის შერჩევა;
 საჭიროებისამებრ, სხვა ვარიანტთან მიბრუნება.
 ეთიკური და ქცევითი ნორმების დაცვა;
 სოლიდარობის განცდა;

პრობლემების
გადაჭრა
ეთიკა
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სწავლის სწავლა







დამოუკიდებლად
საქმიანობა








ინფორმაციული
და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
გამოყენება
წიგნიერება

კვლევა

კრიტიკული
აზროვნება




სხვებისადმი ემპათია;
პიროვნული ღირსების გააზრებისა და დაფასების უნარი;
განსხვავებულობის მიმღებლობა;
საკუთარ სოციალურ აქტივობაზე პასუხისმგებლობის გააზრება.
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.
კომუნიკაციის, პრობლემის გადაჭრისა და შემოქმედებითი პროცესის
ხელშეწყობის მიზნით ტექნოლოგიების გამოყენება;
ახალი ცოდნის კონსტრუირება ტენოლოგიების გამოყენებით.

 ზეპირი და წერითი მეტყველების გზით ინფორმაციის მიღების,
დამუშავების, გააზრების, სისტემაში მოყვანის და წარდგენა-გაზიარების
უნარი.
 კვლევითი ამოცანის, კვლევის პროცედურების, მონაცემების მოპოვების
გზებისა და აღრიცხვის ფორმების განსაზღვრა; სათანადო რესურსების
შერჩევა;
 კვლევის ჩატარება, მონაცემების აღრიცხვა და სხვადასხვა ფორმით
წარმოდგენა/ ორგანიზება;
 მონაცემების ანალიზი, არგუმენტირებული მსჯელობის საფუძველზე
დასკვნების გამოტანა; კვლევის შედეგების შეფასება;
 კვლევითი სამუშაოების ჩატარების დროს ეთიკისა და უსაფრთხოების
ნორმების დაცვა.
 ფაქტების, წარმოდგენების, მოსაზრებების კრიტიკულად განხილვა და
გაანალიზება;
 შეკითხვების ჩამოყალიბება და მათზე პასუხის ძიება;
 არგუმენტირებულად
მსჯელობა,
ანუ
საკუთარი
მოსაზრებების
დასაბუთება შესაფერისი არგუმენტების, მაგალითების მოყვანით;
 გონივრული არჩევანის გაკეთება და მისი (არჩევანის) დასაბუთება.
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წლიური პროგრამისა და სასწავლო თემის აგების პრინციპები
ეროვნული სასწავლო გეგმის საფეხურეობრივი საგნობრივი სტანდარტი 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 სასწავლო თემების საშუალებით (შედეგი არ წარმოადგენს
დამოუკიდებელ სასწავლო ერთეულს - თემას). სასწავლო თემა წარმოადგენს შინაარსიან, ფუნქციურ
კონტექსტს,

რომელიც

საგნობრივი

კომპონენტების

ინტეგრირებულად

და

ურთიერთდაკავშირებულად სწავლების საშუალებას იძლევა. თითოეული თემის ფარგლებში
სტანდარტის ყველა შედეგი უნდა დამუშავდეს.
თემა იგეგმება შემდეგი კომპონენტის გამოყენებით:
სასწავლო თემა (მაგ., )
საკითხები
თემის ფარგლებში დასამუშავებელი ცნებები
საკვანძო შეკითხვები
აქტივობები
იდეები კომპლექსური/პროექტული დავალებებისთვის
ინდიკატორები
მკვიდრი წარმოდგენები

როგორ აიგება თემა?
სასწავლო თემის ასაგებად უმთავრეს ერთეულს ცნებები წარმოადგენს. ისინი სტანდარტში
სავალდებულო სახითაა განსაზღვრული. აღნიშნულ ცნებებზე დაყრდნობითა და სტანდარტის
შედეგების მოთხოვნათა გათვალისწინებით გამოიყოფა თემის ასაგებად საჭირო კომპონენტები:
მკვიდრი წარმოდგენები, საკვანძო შეკითხვები და შეფასების ინდიკატორები. თემის სწავლების ეტაპები
ცნებებისა და საკვანძო კითხვების მეშვეობით განისაზღვრება.
თემის სწავლა-სწავლების დასაგეგმად ასევე მნიშვნელოვანია განისაზღვროს იდეები შემაჯამებელი
კომპლექსური დავალებებისთვის, რადგან მხოლოდ კომპლექსური დავალებების საშუალებით
შეიძლება გამოვლინდეს, რამდენად დაეუფლა მოსწავლე თემის ფარგლებში ასათვისებელ ცოდნაუნართა ერთობლიობას და რამდენად ახერხებს მათ ფუნქციურად გამოყენებას.
ამის შემდეგ შეირჩევა თემის დასამუშავებლად საჭირო საგნობრივი საკითხები და რესურსები.
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ნაბიჯი 1. მკვიდრი წარმოდგენების დადგენა.
ნაბიჯი 2. თემატური საკვანძო კითხვების დასმა.
ნაბიჯი 3. შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა.
ნაბიჯი 4. შემაჯამებელი კომპლექსური დავალებების შემუშავება.
ნაბიჯი 5. საგნობრივი თემატური საკითხებისა და რესურსების შერჩევა.
ნაბიჯი 6. აქტივობებისა და მიმდინარე დავალებების განსაზღვრა და დაგეგმვა.

ე) 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.
სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში განმსაზღვრელი შეფასება ეხება მხოლოდ შემაჯამებელ
დავალებებს, განმავითარებელი შეფასება კი მიმდინარე (საკლასო და საშინაო) და შემაჯამებელ
დავალებებს.

განმავითარებელი შეფასება

განმსაზღვრელი შეფასება

მიმდინარე (საკლასო და

მიმდინარე განმავითარებელი

საშინაო) დავალებები

შეფასება

შემაჯამებელი

შემაჯამებელი განმავითარებელი

შემაჯამებელი განმსაზღვრელი

დავალებები

დავალება

დავალება

შემაჯამებელი (განმავითარებელი და განმსაზღვრელი) შეფასება

8

შემაჯამებელი შეფასებისთვის გამოიყენება კომპლექსური, კონტექსტის მქონე დავალებები,
რომელთა შესრულება მოითხოვს სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების
ინტეგრირებულად და ფუნქციურად გამოყენებას. ამ დავალებათა შესაფასებლად შეფასების
რუბრიკა, ანუ კრიტერიუმების ბადე გამოიყენება.
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:
 პრაქტიკული სამუშაო;
 გამოფენა;
 პროექტი (რომელიმე ხელოვანის შემოქმედების კვლევა, მსოფლიოში/ქვეყანაში/ქალაქში/
რეგიონში და სხვ. მომხდარი მოვლენები (ეკოლოგიური, პოლიტიკური, სოციალური,
კულტურული და სხვ.), სკოლის გარემოს გაფორმება და სხვ.);
 მოხსენება-რეფერატი;
 წარდგენა;
 გარკვეული ეპოქის, ხელოვნების ნიმუშის და სხვ. ანალიზი;
 სააზროვნო უნარების შემოწმებაზე ორიენტირებული ტესტი;
 და სხვ.
მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი განმსაზღვრელი შეფასებისათვის
განკუთვნილი დავალება
 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს შეფასების ზოგადი რუბრიკა;
 დავალების შეფასების რუბრიკა, შეფასების ინდიკატორების გარდა, უნდა ეფუძნებოდეს
ეროვნული სასწავლო გეგმის გამჭოლ უნარებსა და ღირებულებებს;
 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი
მასალის გათვალისწინებით;
 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე;

შეფასების რუბრიკა
კლასი
მოსწავლის სახელი, გვარი
თემა
დავალების პირობა
შეფასების კრიტერიუმები

ქულები

კომენტარი
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