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სამოქალაქო განათლების (ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა საგნის) სწავლების პროცესში, პირველ 

რიგში, საჭიროა, მოსწავლეებს მკაფიოდ ჰქონდეთ გააზრებული საგნის არსი და მნიშვნელობა. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი მოტივაცია სათანადო არ იქნება. ეს პრობლემა სამოქალაქო განათლების 

შემთხვევაში განსაკუთრებით აქტუალურია, რადგან მის ფარგლებში დაგეგმილი სასწავლო 

აქტივობები, როგორც წესი, მაშინვე არ აისახება მოსწავლის განმსაზღვრელ შეფასებაზე. შესაბამისად, 

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას აუცილებელია ხშირად დასვათ კითხვები: რა საჭიროა ამა თუ 

იმ საკითხის სწავლა? რას დავკარგავთ, სახელმძღვანელოში მოცემულ რომელიმე თემას თუ 

გამოვტოვებთ? რა შეიცვლებოდა სკოლაში, სამოქალაქო განათლება რომ არ ისწავლებოდეს? და ა.შ. 

გარდა ასეთი, ერთი შეხედვით, მარტივი კითხვებისა, მოსწავლეებს შეგიძლიათ შესთავაზოთ 

აქტივობები, რომლებიც მათ სამოქალაქო განათლების საგნის გრძელვადიანი მიზნების გააზრებაში 

დაეხმარება. ქვემოთ მოცემული აქტივობები სწორედ ამის შესაძლებლობას იძლევა. 

აქტივობა 1. 

თემა სამოქალაქო განათლების რაობა, მიზნები და ამოცანები 

შედეგი აქტივობა უნივერსალურია და პრაქტიკულად სტანდარტის ყველა 

შედეგზე გადის 

დრო სამი აკადემიური საათი 

შენიშვნა იმ შემთხვევაში, თუ გაკვეთილს ყველა მოსწავლე არ ესწრება, 

აუცილებელია თემასთან დაბრუნება 

რესურსები: ფურცლები და კალმისტრები 

კავშირი სხვა საგნებთან: საზოგადოებრივი მეცნიერებები 

აქტივობის აღწერა 

სასწავლო წლის დასაწყისში მოსწავლეებს დაავალეთ წერილობით გასცენ პასუხი შემდეგ შეკითხვებს: 

ა) თქვენი აზრით, რა მიზანს ისახავს სამოქალაქო განათლების საგნის სწავლება? 

ბ) თქვენი აზრით, რატომ ისწავლება სამოქალაქო განათლება საქართველოს საჯარო სკოლებში? 

გ) თქვენი აზრით, რაში გამოგადგებათ სამოქალაქო განათლების სწავლა? 

დ) ჩამოთვალეთ ხუთი სავარაუდო თემა, რომლებზეც, თქვენი აზრით, სამოქალაქო 

განათლების გაკვეთილებზე წლის განმავლობაში იქნება მსჯელობა; 

ე) ჩამოთვალეთ სამი უნარი, რომელთა გამოვლენაც, თქვენი აზრით, აუცილებელია სამოქალაქო 

განათლების კარგად შესასწავლად; 

ვ) დასვით სამი შეკითხვა, რომლებზე პასუხსაც სამოქალაქო განათლების საგნის ფარგლებში 

ელოდებით. 
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სავსებით შესაძლებელია, ზოგიერთ მოსწავლეს ყველა დასმულ კითხვაზე პასუხი არ ჰქონდეს ან მისი 

პასუხები მოკლე და არადამაჯერებელი გამოდგეს. ამას მნიშვნელობა არა აქვს. თითოეული მათგანისგან 

ცარიელი ფურცელი მაინც ჩაიბარეთ, რომელზეც მოსწავლის სახელი და გვარი იქნება აღნიშნული. ეს 

ნაშრომები კი მოსწავლის ან მასწავლებლის პორტფოლიოში შეინახეთ. 

მეორე სემესტრის დასაწყისში და სასწავლო წლის ბოლოს ზუსტად იგივე დავალება მიეცით 

მოსწავლეებს, შემდეგ კი მათთან ერთად, ინდივიდუალურ რეჟიმში განიხილეთ თითოეული 

მოსწავლის სამივე (პირველი სემესტრის დასაწყისში, მეორე სემესტრის დასაწყისში და სასწავლო წლის 

მიწურულს შექმნილი) ნაშრომი. განხილვის პროცესში ხაზი გაუსვით ცვლილებებს, რომლებიც 

მოსწავლეთა პასუხებში შეიმჩნევა; მიუთითეთ ამ ცვლილებათა მიზეზები. 

წლის ბოლოს, შემაჯამებელი დავალების ფორმატში, მოსწავლეებს დაავალეთ საკუთარი სამი ნაშრომის 

საფუძველზე დაწერონ თემა, როგორ იცვლებოდა წლის განმავლობაში მათი დამოკიდებულება 

სამოქალაქო განათლებასთან მიმართებაში და რამდენად გაამართლა ამ საგანმა მათი მოლოდინები. ამ 

ნაშრომების შეფასების რუბრიკა წინასწარ უნდა გქონდეთ შექმნილი. ეს რუბრიკა, რა თქმა უნდა, 

მოსწავლეებისთვისაც უნდა იყოს ცნობილი, იმისათვის, რომ მათ ნათელი წარმოდგენა ჰქონდეთ, რა 

შემთხვევაში მიიღებენ მაღალ ნიშანს. 

აქტივობის სავარაუდო შედეგები 

აქტივობის განხორციელება დიდად დაგეხმარებათ პორტფოლიოს წარმოებაში, მოსწავლეთა საბოლოო 

შეფასებაში და საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენაში; მოსწავლეებს კი იგი დაეხმარება 

წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოს კარგად გააზრებაში, რაც მათი ცოდნის გამთლიანებას 

შეუწყობს ხელს. 

 

 

აქტივობა 2. 

თემა თეორიული და პრაქტიკული უნარები 

შედეგი აქტივობა უნივერსალურია და პრაქტიკულად სტანდარტის ყველა 

შედეგზე გადის 

დრო ორი აკადემიური საათი 

შენიშვნა შესაძლოა აზროვნების დონეებად კლასიფიკაციამ მოსწავლეებზე 

დამთრგუნველად იმოქმედოს; 

საჭიროა ისეთი თემის შერჩევა, რომელიც ბლუმის ტაქსონმიას კარგად 

ერგება; 

ბლუმის ტაქსონომიას ზოგჯერ აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ მაღალი 

დონის სააზროვნო უნარები მასში ერთმანეთს გადაკვეთს. 

რესურსები დიდი ფორმატის ფურცლები, ფერადი მარკერები და ფერადი წებოვანი 

ქაღალდები 

კავშირი სხვა საგნებთან საზოგადოებრივი მეცნიერებები 
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აქტივობის აღწერა 

შესთავაზეთ მოსწავლეებს მინი-ლექცია თემაზე: „რა არის ბლუმის ტაქსონომია?“ 

მინი-ლექცია 

ტერმინში “ბლუმის ტაქსონომია”−პირველი სიტყვა (ბლუმი) ამერიკელი ფსიქოლოგის ბენჯამენ 

ბლუმის გვარს აღნიშნავს, რომლის სახელსაც ამ სქემის შექმნა უკავშირდება, მეორე სიტყვა კი 

(ტაქსონომია) რაიმეს კლასიფიცირებას ნიშნავს. ტერმინი ტაქსონომია თქვენთვის უკვე ცნობილია 

ბიოლოგიიდან, სადაც იგი ცოცხალი არსებების სხვადასხვა ნიშნით დაჯგუფებას გულისხმობს. 

ბლუმის ტაქსონომია აზროვნების დონეებად დაყოფას ცდილობს. აღნიშნული დაყოფის მიხედვით 

სხვადასხვა ინფორმაციას ადამიანი სხვადასხვა დონეზე იაზრებს. ბენჯამენ ბლუმი აზროვნების ექვს 

დონეს გამოყოფს: 1) ცოდნა; 2) გაგება; 3) გამოყენება; 4) ანალიზი; 5) სინთეზი; 6) შეფასება. მათგან 

პირველი სამი (ცოდნა, გაგება, გამოყენება) აზროვნების ქვედა დონეში მოიაზრება; მეოთხე, მეხუთე და 

მეექვსე კი − ზედა დონეში (იხ. სქემა №1). 

 

სქემა N1 

 

მინი - ლექციის არსი მოსწავლეებისთვის უფრო ნათელი რომ გახდეს, იქვე აუხსენით მათ, რაში 

დაგჭირდათ ბლუმის ტაქსონომიაზე მსჯელობა. ხაზგასმით აღნიშნეთ, რომ გაკვეთილზე მათ მიერ 

შეთვისებული ინფორმაცია აუცილებლად აზროვნების რომელიმე საფეხურს შეესაბამება. 

 

დავალება 

მინი-ლექციის შემდეგ მოსწავლეებს მიეცით დავალება: კონკრეტული გაკვეთილის თემასთან კავშირში 

განსაზღვრონ, რა შეიძლება იყოს აზროვნების სხვადასხვა დონეზე გასვლის ინდიკატორი. 
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მაგალითად, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის სწავლებისას მოსწავლეებს დაუსვით 

კითხვები: აზროვნების რომელ დონეს შეიძლება შეესაბამებოდეს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის 

თემის შესწავლისას დამუშავებული ინფორმაცია; რა შემთხვევაში იქნება გაკვეთილზე მათ მიერ 

ნასწავლი და გააზრებული მასალა „ცოდნა“, ბლუმის ტაქსონომიის მიხედვით; რა შემთხვევაში – 

„გაგება“; რა შემთხვევაში – „გამოყენება“; რა შემთხვევაში – „ანალიზი“; რა შემთხვევაში –„სინთეზი“; რა 

შემთხვევაში – „შეფასება“? 

ამ კითხვებზე მოსწავლეებმა შესაძლოა შემდეგი პასუხები გასცენ:  

ცოდნა–მასალის ცოდნასთან გვექნება საქმე, თუ უბრალოდ გვეცოდინება, რა არის ადამიანის 

უფლებათა დეკლარაცია და რა წერია მის ზოგიერთ მუხლში; 

გაგება–მასალის გაგებასთან გვექნება საქმე, თუ გავიგებთ, რატომ არსებობს ეს დოკუმენტი და რატომ 

არის მასში ესა თუ ის მუხლი შეტანილი; 

გამოყენება–მასალის გამოყენებასთან გვექნება საქმე, თუ ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის 

ცალკეულ მუხლებს აქტიურად გამოვიყენებთ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში; 

ანალიზი–მასალის ანალიზთან გვექნება საქმე, თუკი შევძლებთ ვიმსჯელოთ, რამდენად სამართლიანი 

ან არასამართლიანია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის ცალკეული მუხლები; 

რამდენად გვმართებს ან არ გვმართებს მათი შესრულება; 

სინთეზი–მასალის სინთეზთან გვექნება საქმე, თუ შევძლებთ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 

დეკლარაციის ტექსტის სხვა ნორმატიულ დოკუმენტებთან შედარებას და სოციალურ-პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში მის როლზე მსჯელობას; 

შეფასება–შეფასებასთან გვექნება საქმე, თუ შევძლებთ ვიმსჯელოთ, რამდენად სრულყოფილი 

დოკუმენტია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია; რამდენად მკაფიოდ არის მასში 

განსაზღვრული არსებითი საკითხები და რამდენად ეფექტური ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს იგი 

პრეამბულაში დასახული მიზნების მისაღწევად. 

აქტივობის სავარაუდო შედეგები 

თუკი აქტივობას წარმატებით განახორციელებთ და მოსწავლეებს პრაქტიკული მაგალითების 

საფუძველზე მკაფიოდ დაანახებთ ბლუმის ტაქსონომიის სხვადასხვა საფეხურს შორის არსებულ 

განსხვავებებს, ძალან გაგიადვილდებათ გრძელვადიან სასწავლო შედეგებზე მუშაობა. 

მოსწავლეებისთვის ნათელი იქნება, რა მოეთხოვებათ. ისინი ადვილად გააცნობიერებენ, რომ მათი 

მიზანი არ არის სახელმძღვანელოში მოცემული ინფორმაციის უბრალო დამახსოვრება, რაც ეროვნული 

სასწავლო გეგმის შედეგების დაძლევის თვალსაზრისით გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი 

იქნება. 
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აქტივობა 3. 

თემა სწავლა სწავლების პრინციპების გააზრება 

შედეგი აქტივობა უნივერსალურია და პრაქტიკულად სტანდარტის ყველა 

შედეგზე გადის 

დრო ერთი აკადემიური საათი 

შენიშვნა  

რესურსები: ეროვნული სასწავლო გეგმის სამოქალაქო განათლების საგნობრივი პროგრამის 

ამობეჭდილი ვერსიები, ფურცლები და კალმისტრები 

კავშირი სხვა საგნებთან: პრაქტიკულად ყველა საგანთან 

აქტივობის აღწერა 

შესთავაზეთ მოსწავლეებს მინი-ლექცია თემაზე: „რა არის ეროვნული სასწავლო გეგმა?“ 

მინი-ლექცია 

ეროვნული სასწავლო გეგმა არის საკანონმდებლო დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რა და 

როგორ უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში. ზოგადი ნაწილის გარდა, იგი კონკრეტული საგნების 

საგნობრივ პროგრამებსაც შეიცავს. სასწავლო წლის მიწურულს ყველა პედაგოგი და მოსწავლე 

ვალდებულია, საგნობრივი პროგრამების სტანდარტით განსაზღვრულ შედეგებზე გადიოდეს.  

არსებობს სამოქალაქო განათლების საგნობრივი პროგრამაც, რომელიც მიმართულებების, შედეგებისა 

და ინდიკატორებისგან შედგება. 

მიმართულება ცოდნის იმ სფეროებს განსაზღვრავს, რომელიც არსებითია ამა თუ იმ საგნის 

შესასწავლად; 

შედეგი − არის ის, რაც უნდა შეეძლოს მოსწავლეს საიმისოდ, რომ ამა თუ იმ მიმართულებით 

განსაზღვრულ ცოდნის სფეროს ფლობდეს; 

ინდიკატორი კი იმის შესამოწმებელი მექანიზმია, რამდენად აკმაყოფილებს მოსწავლე სტანდარტის ამა 

თუ იმ შედეგის მოთხოვნას. 

თვალსაჩინოებისთვის მოსწავლეებს დაურიგეთ ეროვნული სასწავლო გეგმის სამოქალაქო განათლების 

საგნობრივი პროგრამის ამობეჭდილი ვერსია (სქემა №2) და აუხსენით, რომ ეროვნული სასწავლო 

გეგმის სამოქალაქო განათლების საგნობრივი პროგრამის შედეგები ორიენტირებულია არა იმის 

შემოწმებაზე, თუ რა იცის მოსწავლემ, არამედ, იმაზე, რა შეუძლია მას. 

მინი-ლექციის შემდეგ (ან მისი მსვლელობისას) მოსწავლეებს (ან იმ მოსწავლეებს, რომლებიც მზად 

არიან გაკვეთილის მოსაყოლად) დაურიგეთ ეროვნული სასწავლო გეგმის სამოქალაქო განათლების 

საგნობრივი პროგრამის სრული ვერსია (იგი შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე 

http://ncp.ge/ge/curriculum/satesto-seqtsia/mimdinare-esg-2011-2016). ამის შემდეგ მიეცით მათ დავალება − 

კალმით შემოხაზონ ის მიმართულებები, შედეგები და ინდიკატორები, რომლებზე მუშაობაც 

კონკრეტული გაკვეთილის სწავლის დროს დასჭირდათ ან მოყოლის პროცესში დასჭირდებოდათ. 
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დავალების წარმატებით შესრულების შემთხვევაში კი მათ მაღალი ნიშანი დაუწერეთ, რათა 

სამომავლოდ ისევ მოუნდეთ მსგავსი აქტივობის განხორციელება. 

 

აქტივობის სავარაუდო შედეგები 

სასწავლო პროცესში ზემოთ აღწერილი აქტივობის წარმატებით დანერგვა საშუალებას მოგცემთ 

სამოქალაქო განათლების სწავლებისას ეროვნული სასწავლო გეგმა აქტიურად გამოიყენოთ. ეს კი, რა 

თქმა უნდა, დიდად გაგიადვილებთ წლის ბოლოს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული 

შედეგების დაძლევას. ამასთან, მოსწავლეებს უფრო ეფექტურად გააგებინებთ, როგორია თქვენი 

გრძელვადიანი სასწავლო მიზნები; რომელი უნარ-ჩვევების გამოვლენა მართებთ მათ სამოქალაქო 

განათლების გაკვეთილებზე; რატომ აქვს დიდი მნიშ- ვნელობა პროექტულ სწავლებას, პორტფოლიოს 

წარმოებას და ა.შ. 

ამ აქტივობის პრაქტიკაში აქტიურად (და არა ერთჯერადად) გამოყენება დროის დაზოგვის 

საშუალებასაც მოგცემთ. იგი შეგიძლიათ განმსაზღვრელი შეფასების ერთ-ერთ საშუალებადაც აქციოთ 

და საჭიროების შემთხვევაში დრო არ დაკარგოთ გაკვეთილის ტრადიციულ გამოკითხვაზე, რომელიც 

სამოქალაქო განათლების სწავლებისას მაინცდამაინც ეფექტურ შედეგებს არ იძლევა. 

 

აქტივობა №28 

სკოლებში სამოქალაქო განათლების სწავლების პროცესის გასამრავალ-ფეროვნებლად კარგი იქნება, თუ 

ფართოდ გამოიყენებთ მულტიმედია საშუალე- ბებს. ამ ფორმით მიწოდებული მასალა მოსწავლეებზე, 

ჩვეულებრივ, დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას ახდენს. სამოქალაქო განათლების სწავლების პროცესში 

განსა- კუთრებით ფართოდაა გავრცელებული მხატვრული თუ დოკუმენტური ფილმე- ბისა და 

სოციალური რეკლამის გამოყენება. ქვემოთ მოყვანილი ოცდამერვე, ოცდამეცხრე და ოცდამეათე 

აქტივობები სწორედ ამ კომპონენტების გამოყ- ენებით დაგეგმილ აქტივობებს წარმოაჩენს. 

 

აქტივობის აღწერა: 

მიეცით მოსწავლეებს დავალება − უყურონ ფილმს „ამისტადი“ (ინგლისურ და რუსულ ენებზე ფილმი 

ხელმისაწვდომია საიტზე http://allmovies.cc/ ). თუკი სკოლაში ამის დრო და საშუალება მოინახება, კარგი 

იქნება, თუ ფილმს მოსწავლეებთან ერთად პედაგოგიც უყურებს. რეალურ მოვლენებზე დაფუძნებული 

ფილმი აფრიკელი მონების შესახებ მოგვითხრობს, რომლებიც აჯანყების შედეგად მონებით მოვაჭრეთა 

გემს დაი- კავებენ და სამშობლოში დაბრუნებას შეეცდებიან. მას შემდეგ, რაც ხელისუ- ფლება ხომალდს 

დაიბრუნებს, მონებს აშშ–ში გზავნიან, სადაც ისინი, მკვლე- ლობის ბრალდებით, ციხეში ხვდებიან. 

იწყება სასამართლო პროცესი, რომელიც მთელი ქვეყნის ყურადღების ცენტრში მოექცევა და 

ამერიკული სასამართლო სისტემისთვის ნამდვილ გამოწვევად იქცევა. 
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ფილმში წამოჭრილი პრობლემები ერთმნიშვნელოვნად ეხმიანება ეროვნული სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული სამოქალაქო განათლების საგნობრივი პროგრამის თემებს. ის საუკეთესო 

საშუალებას მოგცემთ ადამიანის უფლებების, სამართლებრივი სახელმწიფოს, ხელისუფლების 

დანაწილებისა და სხვა საკითხ- ების შესახებ მოსწავლეთა მიერ ფილმის ნახვისას აღძრული 

შთაბეჭდილებების ფონზე იმსჯელოთ. თუმცა მხოლოდ პედაგოგის მონოლოგი ამ შემთხვევაში 

საკმარისი არ იქნება. 

 

ფილმის ყურების შემდეგ მოსწავლეებს უნდა დაავალოთ წერილობით, ესეს სახით, ჩამოაყალიბონ 

თავიანთი შთაბეჭდილებები ან პასუხი გასცენ შემდეგ შეკითხვებს: 

 

ა) თქვენი აზრით, რატომ შემოგთავაზეს საყურებლად ფილმი „ამისტადი“? 

ბ) დაასახელეთ სამი არსებითი მომენტი, რომელიც ფილმიდან დაგამახსოვრ- დათ; 

გ) თქვენი აზრით, რატომ არის პრინციპული ფილმის მთავარი გმირებისთვის აფრიკელი 

მონების დაცვა? 

დ) რა პოზიციას დაიკავებდით, ფილმში წარმოდგენილი XIX საუკუნის სა- სამართლო 

პროცესის თანამედროვე რომ ყოფილიყავით? პასუხი დაას- აბუთეთ; 

ე) თქვენი აზრით, რამდენად აქტუალურია ფილმში წარმოდგენილი პრობლე- მები 

თანამედროვე საზოგადოებისთვის? 

 

მოსწავლეთა მიერ წარმოდგენილი პასუხები საჯაროდ წაიკითხეთ და მოსწავ- ლეთა განმავითარებელი 

შეფასებისთვის გამოიყენეთ. განსაკუთრებული განხ- ილვის საგნად აქციეთ ერთმანეთისაგან 

მკვეთრად განსხვავებული პოზიციების მქონე თხზულებები. 

 

აქტივობის სავარაუდო შედეგები: 

მხატვრული ფილმების ყურებისა და განხილვის სასწავლო პრაქტიკაში დანერგვა, გარდა იმისა, რომ 

საშუალებას მოგცემთ ეფექტურად მიაწოდოთ მოს- წავლეებს სასწავლო პროგრამით 

გათვალისწინებული მასალა, მათ შუალედურ შეფასებაშიც დაგეხმარებათ. ამ თვალსაზრისით, ფილმის 

შესახებ მოსწავლეთა მიერ დაწერილი გამოხმაურებები ფრიად საჭირო ინფორმაციის მომცემი იქნება. 
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აქტივობა №29 

აქტივობის აღწერა: 

სოციალური რეკლამა კარგი საშუალებაა იმისათვის, რომ მოსწავლეებს ლაკონურად მივაწოდოთ 

ინფორმაცია და მნიშვნელოვან საკითხებზე დაფიქრების საშუალება მივცეთ1. თუმცა მისი გამოყენების 

პროცესში უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის სწავლების სპეციფიკური (და ინტერაქტიული) მეთოდი, და 

არა უბრალ- ოდ რეკლამის ჩვენება. შესაბამისად, მას სპეციალური მომზადება სჭირდება. კერძოდ, 

პირველ რიგში საჭიროა მოსწავლეებს ავუხსნათ სოციალური რეკლა- მის არსი და მისი სასწავლო 

რესურსად გამოყენების სპეციფიკა; შემდეგ კი წი- ნასწარ უნდა განვუსაზღვროთ დავალებები, 

რომლებსაც სოციალური რეკლამის გამოყენებით მივცემთ. 

 

სოციალური რეკლამის ყურების შემდეგ კარგი იქნება, თუ მოსწავლეებს სთხოვთ, უპასუხონ შემდეგ 

კითხვებს: 

ა) თქვენი აზრით, რისი თქმა სურდათ ამ სოციალური რეკლამის შემქმნელებს? 

ბ) ჩამოთვალეთ თემები, რომელთა გაშლაც, თქვენი აზრით, სოციალური რეკლამის ფორმატში 

შეიძლება. 

 

თუმცა სოციალურ რეკლამებზე მუშაობისას უნდა გვახსოვდეს, რომ ის ხში- რად ადამიანების 

შეხედულებებზე, ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებზე ახდენს გავლენას, ამდენად, სასურველია, 

საჯაროდ არ შეაფასოთ მოსწავლეთა პასუხები. 

კარგი იქნება, თუ გაკვეთილს ისე დაგეგმავთ, რომ სოციალურ რეკლამას სხვა სასწავლო აქტივობებთან 

პარალელურ რეჟიმში წარმოადგენთ. 

 

აქტივობის სავარაუდო შედეგები: 

სოციალური რეკლამების ანალიზი მოსწავლეებს სოციალურ გარემოში 

პრობლემის აღმოჩენისა და მისი გადაჭრის გზების ძიების უნარს განუვითარებს. ის, შესაძლოა, 

მათთვის კონკრეტული პროექტისთვის იდეის მიმწოდებელიც აღ- მოჩნდეს. ეს კი, ბუნებრივია, 

სკოლებში პროექტული სწავლების დანერგვას შეუ- წყობს ხელს. 
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აქტივობა №30 

აქტივობის აღწერა: 

დოკუმენტური ფილმი სამოქალაქო განათლების სასწავლებლად ძალზე ეფექტური საშუალებაა, 

რადგან იგი რეალური ადამიანების ისტორიას ასახავს. ის შეიძლება სტიმულადაც იქცეს კონკრეტული 

საკითხის ან პრობლემის გადა- საჭრელად. თუმცა მისი პრაქტიკაში გამოყენება რიგი გარემოებების 

გათვალ- ისწინებას მოითხოვს. უპირველეს ყოვლისა, მნიშვნელოვანია დოკუმენტური ფილმის სწორად 

შერჩევა. შერჩეული ფილმი უნდა იყოს ძალზე კონკრეტული თემატიკის შესაბამისი და მნახველს 

კრიტიკული შენიშვნების გაკეთების სა- შუალებას აძლევდეს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ფილმის 

ხანგრძლივობა 30 წუთს არ აღემატებოდეს, რათა დარჩენილი დრო გაკვეთილზე ფილმის შემდგომ 

აქტივობებს – მის ასახვას, დისკუსიასა და შეჯამებას დაეთმოს. 

 

ნიმუში: დოკუმენტური ფილმი “ბრისტოლის ველოსიპედების პროექტი“, ალისტერ 

 ოლდმენი/ინგლისი/2009/17 წთ. ფილმის ნახვა შეგიძლიათ ვებ-გვერდზე 

http://caucadoc.com/ka/in-schools-geo/. 

ფილმის შინაარსი: 

ბრისტოლის ველოსიპედების პროექტი ითვალისწინებს საზოგადოები- საგან ძველი და უსარგებლო 

ველო- სიპედების შეგროვებას. შემდგომ ამ ველოსიპედებს შეაკეთებენ და გადას- 

ცემენ პოლიტიკურ დევნილებს და თავშესაფრის მაძიებლებს. ეს, ერთი მხრივ, რაღაც სტიმული, ხოლო, 

მეორე მხრივ, სატრანსპორტო საშუალებაა სიღ- არიბის ზღვარზე მყოფი ადამიანებისათვის. 

ველოსიპედის ქონა მცირე თავ- ისუფლებას ანიჭებს ადამიანებს იმ ყოფაში, სადაც არჩევანის ძალზე 

მცირე საშუალება არსებობს (წყარო: ფესტივალი `ერთი მსოფლიო~, ადამიანი გაჭ- ირვებაში). 

 

ასახვა / მსჯელობა 

სთხოვეთ მოსწავლეებს 5 წუთში, ბევრი ფიქრის გარეშე გიპასუხონ შემდეგ კითხვაზე: წარმოიდგინეთ, 

რომ უეცრად სახლის დატოვება გიწევთ დიდი ხნით; ჩამოწერეთ 5 რამ, რასაც თან წაიღებდით და 5 რამ, 

რაც მოგენატრებათ სახლის დატოვების შემთხვევაში. განიხილეთ და შეაჯამეთ მოსწავლეთა პა- სუხები. 

შეგიძლიათ, ასევე, კლასში შემდეგი აქტივობა განახორციელოთ: 

 

აქტივობის აღწერა: 

შეარჩიეთ ერთი მოხალისე, ვინც დატოვებს ოთახს, თან აუხსენით კლასს აქტივობის შინაარსი. გარეთ 

გასული მოხალისე განასახიერებს დევნილს, რომელიც უნდა ეწვიოს ექიმს სხვა ქვეყანაში. მან არ იცის 

ადგილობრივი ენა, მიუხედავად ამისა, მან უნდა შეავსოს ფორმა (სამუშაო ფურცელი). ეს ფორმა 
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შედგენილია მისთვის გაუგებარი ენით. ყველა, ვისაც დევნილი (მოხალისე) დასახმარებლად 

მიმართავს, მას უცხო ენაზე ესაუბრება. შემდეგ კლასმა უნდა განასახიეროს სიტუაცია. არა აქვს 

მნიშვნელობა, როგორ დამთვარდება აღნიშნული როლური თამაში, მთავარია ასახვის განხორციელება. 

კლასი ჩაუტარებს მოხალისე-მიგრანტს ეგრეთ წოდებულ გამოკითხვა-ინტერვიუს. მონაწილეები 

შეეკითხები-ან მას, რას გრძნობდა, როგორ გადაჭრა პრობლემა და ა.შ. მთელი აქტივობის განმავლობაში 

მასწავლებელი ასრულებს ხელმძღვანელისა და რეგულატორის მოვალეობას. აღნიშნული სცენის 

განსახირება, სავარაუდოდ, ეფექტური უნდა გამოდგეს. 

აქტივობის განხორციელების შემდეგ მონაწილეებს სთხოვეთ დაასახელონ სხვა პრობლემა ან ბარიერი, 

რომელიც შესაძლოა მიგრანტს ან დევნილს შეხვდეს ახალ ქვეყანაში, ასევე წარმოადგინონ სიტუაცია, 

როდესაც ეს შეიძლება მოხდეს (ენობრივი ბარიერი, თავშესაფრის გამოყოფასთან დაკავშირებული 

პრობლემე- ბი, ადგილობრივი მოსახლეობის უნდობლობა, ცუდი ეკონომიკური მდგომარეო- ბა 

არასტაბილური სამუშაოს გამო, ბინის პრობლემები, რასობრივი დისკრიმინა- ცია და ა. შ.). 


