
კარი II - საგნობრივი სასწავლო გეგმები - ზოგადი
ნაწილი და სტანდარტები
თავი XI. სახელმწიფო ენები - ზოგადი ნაწილი და სტანდარტები
მუხლი 57. სახელმწიფო ენები - ზოგადი ნაწილი

შესავალი
სახელმწიფო ენების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:
ქართული ენა და ლიტერატურა; ქართული, როგორც მეორე ენა; აფხაზური ენა და ლიტერატურა.

სახელმწიფო ენის შესწავლა მოზარდს უვითარებს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარს,
გამოუმუშავებს საკუთარი აზრის ლოგიკური თანამიმდევრობით გამოხატვის, სხვადასხვა ტიპის
ტექსტების გააზრებული კითხვისა და შექმნის უნარს სახელმწიფო ენაზე; ეხმარება მას, რომ
გააცნობიეროს ლოკალური და ზოგადსაკაცობრიო კულტურა, როგორც ცვლილებისა და განვითარების
მუდმივმოქმედი პროცესი, ხელს უწყობს დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი და რეფლექსური
აზროვნების განვითარებას; უზრუნველყოფს მოზარდის სრულფასოვან ინტეგრირებას სამოქალაქო
საზოგადოებაში.

სახელმწიფო ენების სწავლების მიზნები და ამოცანები
სახელმწიფო ენების (ქართულის/აფხაზურის) სწავლების მიზანია ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო
ღირებულებებთან ნაზიარები, თავისუფალი და შემოქმედებითი პიროვნების აღზრდა, რომელიც
შეძლებს ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმას, საკუთარი წვლილის შეტანას ქვეყნის
წინსვლასა და სამოქალაქო საზოგადოების შემდგომ განვითარებაში.

საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს კონკრეტული
ამოცანების გადაჭრას. ამგვარ ამოცანებს წარმოადგენს:
 ენობრივი ცოდნის შეძენა-გაღრმავება, ენობრივი უნარების განვითარება;
 აზრის ცხადად, ლაკონიურად, მკაფიოდ და მწყობრად გამოხატვის უნარის ჩამოყალიბება;
 მსჯელობის უნარის განვითარება;
 სააზროვნო მოქმედებათა (ანალიზი, შედარება, განზოგადება) განვითარება ენობრივ (ტექსტობრივ)

საფუძველზე;
 ფუნქციურად და შინაარსობრივად მრავალფეროვანი ტექსტების შესწავლისა და გააზრების უნარის

ჩამოყალიბება;
 ტექსტებთან შემოქმედებითი (თავისუფალი) დამოკიდებულების გამომუშავება;
 დისკუსიებში მონაწილეობა, მონოლოგური და დიალოგური მეტყველების უნარ-ჩვევათა

ჩამოყალიბება;
 სამეტყველო ეტიკეტის ნორმების დაცვის უნარის განვითარება;
 მიზნობრივი ამოცანის შესატყვისი სტილით გამართულად წერისა და მეტყველების უნარის

განვითარება;
 სხვადასხვა სახის, სტილისა და ჟანრის ტექსტების ანალიზისა და შექმნის უნარის გამომუშავება-

განვითარება;



 მწერლის შემოქმედების გააზრების უნარის განვითარება სუბიექტური (მწერლის ცხოვრების
მნიშვნელოვანი ფაქტები და მომენტები) და ობიექტური (ეპოქის ზოგადი კონტექსტი) ფაქტორების
გათვალისწინებით;

 მხატვრულ და არამხატვრულ ტექსტებში ასახული პრობლემატიკის მიმართ საკუთარი
დამოკიდებულების გამოხატვის, პიროვნული პოზიციის ჩამოყალიბებისა და მისი
არგუმენტირების უნარის გამომუშავება;

 ლიტერატურული ნაწარმოების ესთეტიკური აღქმისა და შეფასების უნარის გამომუშავება;
 ლიტერატურულ ნაწარმოებებში ასახული ფასეულობების აღქმა-გააზრებისა და მათ მიმართ

საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვის უნარის განვითარება;
 ეროვნული და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესების, უნივერსალური ლიტერატურული

თემების ურთიერთკავშირის გააზრების უნარის გამომუშავება;
 კულტურული მემკვიდრეობისადმი პატივისცემის გრძნობის გამომუშავება;
 სხვადასხვა ტიპის დამოკიდებულების (პიროვნულ განსხვავებათა დაფასება და პატივისცემა,

ენობრივ-კულტურული კუთვნილების განცდა, ენების სწავლის სურვილი და სხვ.) ჩამოყალიბება
და განვითარება;

 სახელმწიფოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის სოციოკულტურულ თავისებურებათა
დაფასება და პატივისცემა; სოციოკულტურული მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიური
დამოკიდებულების გამოვლენა;

 უცხო კულტურის გაგების უნარის განვითარება;
 სახელმწიფო ენის/ენების ცოდნის დამოუკიდებულად გაღრმავების უნარის განვითარება;
 ენის სწავლის უნარ-ჩვევების (სწავლის სწავლა) განვითარება;
 საგანმანათლებლო მიზნებით ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების უნარის განვითარება;
 სასიცოცხლო უნარ-ჩვევების (თანამშრომლობა, თავისუფალი არჩევანის გაკეთება, პრობლემის

გადაჭრა, შემოქმედებითობა და სხვ.) განვითარება;
 ქვეყნის მოქალაქეობის განცდის უნარის გამომუშავება და განვითარება.

სახელმწიფო ენების სწავლების ორგანიზება
სახელმწიფო ენების სასწავლო გეგმაში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:
ა) ქართული ენა და ლიტერატურა (ისწავლება I-XII კლასებში);
ბ) აფხაზური ენა და ლიტერატურა, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში (ისწავლება I-XII
კლასებში);
გ) ქართული, როგორც მეორე ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის (ისწავლება I-
XII კლასებში).

შეფასება სახელმწიფო ენებში
შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

შეფასების კომპონენტები
მიმდინარე (საშინაო და საკლასო) დავალებათა კომპონენტები

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარ-ჩვევები:



 სხვადასხვა სახის მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების მრავალმხრივი გააზრება-
გაანალიზება და შეფასება;

 ტექსტების ინტერპრეტირება;
 ტექსტების შედარებითი ანალიზი;
 თხრობა;
 მსჯელობა;
 სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა-შეთხზვა;
 ზეპირი გამოსვლა/პრეზენტაცია;
 გამომეტყველებითი კითხვა;
 გრამატიკული და ლექსიკური ცოდნა;
 მართლწერა;
 შემოქმედებითობა;
 სასწავლო სტრატეგიების (კითხვის, წერის, მოსმენის, ზეპირმეტყველების) გააზრებულად

გამოყენება;
 მხატვრული ხერხების ცოდნა;
 ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებების ამოცნობა და გაანალიზება;
 ძირითადი ლიტერატურული მიმდინარეობების მახასიათებლები და სხვა.

სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები:

 შემოქმედებითობა;
 თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან);
 სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება უნარ-ჩვევების განვითარებისა და სასწავლო საქმიანობის

ხელშეწყობის მიზნით;
 სასწავლო აქტივობებში ჩართულობა.

უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი დავალებებით:

 დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა;
 სხვადასხვა ტიპის გრამატიკული და ლექსიკური სავარჯიშოები;
 დისკუსიის მოწყობა პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით;
 ინდივიდუალური ან ჯგუფური პრეზენტაციის მომზადება;
 სხვადასხვა ტიპის საკითხავი და მოსასმენი ამოცანების გადაჭრა;
 სხვადასხვა ტიპის ზეპირი აქტივობის შესრულება დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან ერთად ან

ჯგუფურად;
 სხვადასხვა სახის ტექსტების შექმნა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან ერთად ან ჯგუფურად;
 პროექტის განხორციელება.

შენიშვნა: დაწყებით კლასებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ უნარ-ჩვევებს:

 გაწაფულად კითხვა;
 გამოწერა;



 გადაწერა;
 კარნახით წერა;
 შინაარსის გადმოცემა საკვანძო სიტყვებზე/ილუსტრაციებზე დაყრდნობით;
 ეპიზოდების თხრობა;
 შინაარსის ვრცლად და მოკლედ გადმოცემა.

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების შედეგს. ამ კომპონენტში
უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლა-დამუშავების
გზით მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა
შეძლოს ქართული ენისა და ლიტერატურის სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
წარმოჩენა.

შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები

სტანდარტის მოთხოვნათა შესასრულებლად რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალი
ფორმის გამოყენება. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში შესაძლებელია შემდეგი ტიპის შემაჯამებელი
დავალებების გამოყენება:
 მხატვრული/არამხატვრული ტექსტის გაგება-გააზრება;
 სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა;
 არგუმენტირებული მსჯელობა კონკრეტული საკითხის/თემის შესახებ;
 ზეპირი მოხსენების წარმოდგენა;
 ესეს შედგენა;
 პრობლემური საკითხის წარმოდგენა იმიტირებული სიტუაციის (მინისპექტაკლის, როლური

თამაშის და სხვ.) საშუალებით;
 გამომეტყველებითი კითხვა (ინდივიდუალური ან გუნდური);
 ლიტერატურული სალონი;
 პროექტი;
 ზეპირი გამოსვლის აუდიო ან აუდიოვიზუალური ჩანაწერის მოსმენა და შეფასება
 და სხვა.

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები:

 ყველა ტიპის დავალებას უნდა ახლდეს შეფასების რუბრიკა (ტესტური დავალებების შემთხვევაში
თითოეულ ტესტურ კითხვას უნდა ახლდეს შეფასების სქემა);

 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის
გათვალისწინებით;

 მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შემოწმებასაც ემსახურება
შემაჯამებელი დავალება.



შეფასება ქართულ, როგორც მეორე ენაში

შეფასების კომპონენტები ქართულ, როგორც მეორე ენაში

მიმდინარე (საშინაო და საკლასო) დავალებათა კომპონენტები

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარ-ჩვევები:

ენობრივი ცოდნა და უნარები
 ლექსიკური ცოდნა;
 გრამატიკული ცოდნა;
 ლექსიკური და გრამატიკული უნარ-ჩვევები;
 გამოთქმა;
 მართლწერა.

კომუნიკაციური უნარები
 კითხვა-გაგება;
 გაწაფულად კითხვა;
 მოსმენა-გაგება;
 ზეპირი კომუნიკაცია;
 წერითი კომუნიკაცია.

სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები
 შემოქმედებითობა;
 თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან);
 სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება უნარ-ჩვევების განვითარებისა და სასწავლო საქმიანობის

ხელშეწყობის მიზნით;
 სასწავლო აქტივობებში ჩართულობა.

უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი დავალებებით:

 სხვადასხვა ტიპის გრამატიკული და ლექსიკური სავარჯიშოები;
 სხვადასხვა ტიპის საკითხავი და მოსასმენი ამოცანების გადაჭრა;
 სხვადასხვა ტიპის ზეპირი აქტივობის შესრულება დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან ერთად თუ

ჯგუფურად;
 სხვადასხვა ტიპის ტექსტის შექმნა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან ერთად თუ ჯგუფურად;
 პროექტის განხორციელება.

შენიშვნა: დაწყებით კლასებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა შემდეგ უნარ-ჩვევებს:

 ხმამაღალი კითხვა;



 ჩუმი კითხვა (მარტივი საკითხავი ამოცანების დამოუკიდებლად გადაჭრა);
 გამოწერა;
 გადაწერა;
 კარნახით წერა.

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების შედეგს. ამ კომპონენტში
უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლა-დამუშავების
გზით მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა
შეძლოს ქართულის, როგორც მეორე ენის სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების
წარმოჩენა.

შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები

სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია მრავალფეროვანი შემაჯამებელი დავალების
გამოყენება. ქართულის, როგორც მეორე ენის შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს:
 ტექსტის გაგება - გააზრება;
 სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა;
 როლურ თამაშებში, სიმულაციურ სიტუაციებში მონაწილეობა;
 ინტერაქცია კონკრეტული საკითხის/თემის შესახებ;
 საუბარი კონკრეტული თემის/საკითხის შესახებ;
 ზეპირი მოხსენება;
 განხორციელებული პროექტი
 და სხვ.

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები

 ყველა ტიპის დავალებას უნდა ახლდეს შეფასების რუბრიკა (ტესტური დავალების შემთხვევაში,
შეფასების სქემა უნდა ახლდეს თითოეულ ტესტურ კითხვას);

 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის
გათვალისწინებით;

 მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შემოწმებასაც ემსახურება
შემაჯამებელი დავალება.


