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1. 
 
 
 zogadi informacia saxelmZRvanelos Sesaxeb

Tqven winaSea dawyebiT safexurze qarTuli enisa da literaturis swavlebis kargad gaazre-

buli kursi, romelic wlebis ganmavlobaSi iqmneboda da ixveweboda avtorTa mier. muSaobis pro-

cesSi SesaZlebloba gvqonda, Segvemowmebina Cven mier Sedgenili gakveTilebi saklaso garemoSi, 

gansxvavebuli unar-Cvevebis mqone moswavleebTan. Sesabamisad, aqtivobebi Sedgenilia saSualo 

monacemebze dayrdnobiT. maswavlebels advilad SeuZlia moargos isini sakuTar garemoebebs, 

moswavleTa SesaZleblobebsa Tu skolis materialur-teqnikur bazas.

SevecadeT, mravalferovani TemebiTa da aqtivobebiT dagvekmayofilebina erovnuli saswavlo 

gegmisa da sagnis swavlebis standartis yvela moTxovna. magram Cveni mTavari mizania, SevayvaroT 

bavSvebs mSobliuri ena, gavuRvivoT interesi gramatikisa da literaturisadmi, gavxadoT Semoq-

medebiTi procesis Tanamonawileebi da iniciatorebi. amitom SevecadeT, mSobliuri enisa da lite-

raturis samyaro warmogveCina moswavleebisTvis saintereso kuTxiT, migvewodebina maTTvis ara  

mxolod klasikuri, aramed Tanamedrove teqstebi da mniSvnelovani Teoriuli masala, romelic 

gauzrdida cnobismoyvareobasa da interess sagnisadmi.

maswavleblisTvis gakveTilebis scenarebi gawerilia detalurad (zog SemTxvevaSi mocemulia 

mxolod gakveTilis gegma) da Seicavs srul informacias gakveTilze moswavleebisTvis misawode-

beli Teoriuli codnisa da praqtikuli samuSaos Sesaxeb. maswavlebels SeuZlia sityvasityviT 

misdios scenarSi aRweril gakveTilis msvlelobas, an scenari gamoiyenos, rogorc sabazo resur-

si an idea da sakuTari TvalTaxedviT SearCios sasaubro Tu sailustracio masala. wignSi aseve 

mocemulia codnis gasamyarebeli, saazrovno unarebis ganmaviTarebeli aqtivobebi.

moswavleTa aqtivobebi Sedgenilia asakobrivi Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, miwodebulia 

gasagebi formiT, xSirad TamaSebisa da SemoqmedebiTi eqsperimentebis saxiT. damoukideblad 

gakeTebuli aRmoCena (magaliTad, gramatikis kursSi, romelic am seriis mniSvnelovani nawilia) 

gansakuTrebiT dasamaxsovrebels gaxdis TiToeul gakveTils. aRsaniSnavia, rom saxelmZRvanelo 

Tavebad dayofilia ara misaRwevi Sedegebis, aramed Temebis mixedviT, rac muSaobas gauadvilebs 

rogorc pedagogebs, aseve moswavleebs. bavSvebi SeZleben, erTi Temis farglebSi gaecnon sxvadasxva 

tipis teqsts. garda amisa, kursis masala xels Seuwyobs moswavleebSi komunikaciis, TanamSromlo-

bis, organizebulobis, analizis, interpretaciis, Sefasebisa da refleqsiis unarebis formirebas. 

dRevandeli sazogadoebisTvis Zalian mniSvnelovania iseTi momavali Taobis aRzrda,  rome-

lic orientirebuli iqneba izrunos ara mxolod ekonomikur winsvlaze, aramed demokratiuli 

sazogadoebis Seqmnasa Tu ekologiuri problemebis aRmofxvraze. ra Tqma unda, am mimarTulebas 

verc erovnuli saswavlo gegma auvlis gverds. amitom didi yuradReba eqceva saswavlo masala-

Si (nebismieri sagnobrivi mimarTulebiT) am sakiTxebze koncentrirebas. mdgradi ganviTarebis 

miznebi moicavs mdgradi ganviTarebis sam ganzomilebas: ekonomikuri zrda,  socialuri inkluzia 

da garemos dacva. saxelmZRvaneloSi mocemuli teqstebi da davalebebi SesaniSnav saSualebas 

iZleva, dawyebiTi klasebis moswavleebs ganuviTaros azrovneba TiToeuli mimarTulebiT; maga-

liTad, Tavebis, „kargi da cudi“ da „Zala erTobaSia“  swavlebis dros maswavlebeli yuradRebas 

gaumaxvilebs tolerantobaze, kacTmoyvareobaze, sakuTari movaleobebis Segnebaze, adamianTa 

urTierTdamokidebulebaze da a.S.

dawvrilebiTi informacia mdgrad ganviTarebasa da mis principebze maswavlebels SeuZlia 

miiRos Sesabamisi literaturidan; mag.: tpdc.ge/ptk_files/_ckuploaded/747850.pdf
http://www.ungeorgia.ge/geo/sutainable_development_goals#.WuRY-DNRXMw da sxv. 
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sagnis swavlebis mizani

asakobriv Taviseburebebze saubrisas 

gamoye nebulia manana meliqiSvilis `Sua 

bavSvoba~ (umcrosi saskolo asakis bavSvis 

ganviTarebis Taviseburebebi)

bavSvis ganviTarebis  

Taviseburebebi  

sxvadasxva sferos mixedviT

swavla codnis agebis procesia, amitomac 

mniSvnelovania masSi moswavle aqtiurad iyos 

CarTuli. man sakuTar codnasa da gamocdile-

baze dafuZnebiT unda aRmoaCinos da daamuSa-

vos axali sakiTxebi. ase ukeT gaiazrebs axal-

SeZenil codnas. maswavlebelma unda miawodos 

mxolod aucilebeli masala, dasvas mimaniSne-

beli kiTxvebi da misces saSualeba daakvird-

nen, gamoTqvan mosazrebebi. maswavlebelma 

unda gamoiyenos mravalferovani formebi: 

diskusia, literaturasTan muSaoba, empiri-

uli informaciis Segroveba da sxv. myarde-

ba kavSiri cxovrebiseul gamocdilebasTan. 

muSaobis sxvadasxva formisa Tu strategi-

is gamoyeneba xels uwyobs sxvadasxva saWiro 

unaris ganviTarebas.

Sedegis misaRwevad mniSvnelovania ara 

mxolod davamaxsovrebinoT moswavles miRe-

buli informacia, aramed davexmaroT am 

informaciis myar da funqciur codnad gar-

daqmnaSi. amgvari codnis miReba ki SesaZle-

belia mxolod  gaRrmavebuli swavlebiT, rac   

gulisxmobs      saswavlo    masalis   etapo-

brivad      da  mravalmxrivad      damuSavebas, 

axali sakiTxebis, cnebebis safuZvlianad da 

gansxvavebul konteqstebSi ganxilvas, aTvise-

buli codnis ganmtkicebas, saganTaSorisi 

kavSirebis gamovlenasa da saerTo aspeqtebis 

damuSavebas.  

swavla-swavlebis procesis efeqturad 

warsamarTavad aucilebelia gaviTvalis-

winoT motivaciis roli. amitom, saswavlo geg-

mis Sedgenisas, maswavlebeli unda dafiqrdes 

motivebze da gaiazros, risi gakeTebaa saW-

iro, rom moswavleebs swavlis survili gauR-

viZos; rogor ganuviTaros da aumaRlos maT 

motivacia saswavlo gegmis farglebSi. upir-

veles yovlisa, bavSvebs unda gauCndeT winsv-

lis SegrZneba. amisaTvis TiToeul moswavles, 

miuxedavad maTi akademiuri miRwevebisa, unda 

mivceT etapobrivi progresirebis saSualeba 

sakuTar SesaZleblobebsa da codnaze dayrd-

nobiT. amdenad, aucilebelia,   TiToeuli   

moswavlisaTvis   sworad   SeirCes davalebaTa 

sirTulis done. Tu moswavles mivcemT zedme-

tad rTul, misTvis dauZlevel davalebebs, is 

winsvlis imeds dakargavs. 

sasurveli Sedegis misaRwevad mniSvnelo-

vania asakobrivi Taviseburebebis gaTvalis-

wineba. saxelmZRvanelos Sedgenisas swored 

es iyo CvenTvis amosavali. umcrosi saskolo 

asakis bavSvi fizikurad aqtiuria. aqvs Warbi 

energia, romelic fizikuri aqtivobis safuZ-

vels warmoadgens. uyvars Tavgadasavlebi, 

STabeWdilebebi, fizikuri varjiSi. am asakis 

bavSvi Zalianaa dakavebuli Tavisi yoveldRi-

uri TavgadasavlebiT. amitom aucilebelia 

misTvis mravalferovani aqtivobebis SeTava-

zeba, raTa saswavlo procesi uintereso ar 

gaxdes.

umcrosi saskolo asakis moswavleebis 

aRqma arasakmarisad aris danawevrebuli da 

ganisazRvreba obieqtis maxasiaTeblebiT. 

bavSvebi saganSi xSirad amCneven ara mTavars, 

mniSvnelovans,  aramed sagnis TvalSisacem, 

mkveTr Tvisebebs. amitom mniSvnelovania 

gamoviyenoT iseTi aqtivobebi, romlebic 

ganuviTarebT maT  dakvirvebis unars. xat-

va, ilustraciebis Seqmna, suraTebis daT-

valiereba-Tanmimdevrulad dalageba, aRw-

era, msgavseba-gansxvavebis povna, zRaprebis, 

leqsebis, moTxrobebis mosmena da SeTxzva, 

gamocanebis gamocnoba da sxv. exmareba moswav-

les obieqturi masalis gardaqmnasa da sagnis 

obieqturi Tvisebebis aRqmaSi.

umcrosi saskolo asakis moswavleebSi sus-

tad aris ganviTarebuli nebismieri yuraReba, 

2. 
 
 
 Sesavali
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samagierod, kargad aris ganviTarebuli une-

blie yuradReba. yvelaferi axali, moulod-

neli, saintereso, naTeli ainteresebs. SeiZle-

ba ar SeaCeros yuradReba saswavlo masalaSi 

arsebiT detalebze da SeaCeros araarsebi-

Tze, imitom, rom maT miizidon.

garda amisa, bavSvis yuradReba mWidrodaa 

dakavSirebuli azrovnebasTan. mas uWirs 

yuradRebis koncentracia misTvis gaugebar, 

bundovan masalaze. mniSvnelovania yoveli 

gakveTili moswavleTa momzadebis donis Ses-

abamisad warimarTos. Cvens saxelmZRvaneloSi 

Tematika isea SerCeuli da dalagebuli, rom 

axali masala moswavlis codnasa da gamoc-

dilebas eyrdnoba da mis bunebriv gagrZele-

bas warmoadgens. ufro metic, yoveli axali 

Tema efuZneba wina klasSi naswavls. moswav-

leebi ara mxolod axal nawarmoebebs ecnobi-

an, aramed maT xSirad gasul wlebSi ganvlili 

masalis Tematikur WrilSic ganixilaven da 

amiT erTgvarad amTlianeben codnas.

6-8 wlis asakis bavSvi damkvirvebelia.

9-11 wlis bavSvi mkvlevaria.

am asakis bavSvic aseve kargi damkvirvebe-

lia, magram ufro yuradRebiT akvirdeba da 

logikurad azrovnebs. svams bevr kiTxvas da 

SeuZlia TviTon  ipovos maTze pasuxi.

umcrosi saskolo asakis moswavleebs uCn-

debaT logikuri azrovnebis niSnebi, romel-

ic jer kidev mxolod konkretulia. bavSvis 

msjeloba, rogorc wesi, emyareba konkretul 

magaliTebsa da pirad gamocdilebas. amitom, 

axsnisas upiratesoba unda mivaniWoT konk-

retuli magaliTebis gamoyenebas.

unda gvaxsovdes, rom bavSvs ar SeuZlia 

kargad gaigos Teoriuli codna, romelic mas 

eZleva gamzadebuli saxiT. namdvil gagebas 

adgili eqneba mxolod obieqtebze aqtivobis 

ganxorcielebis Sedegad – transformacia, 

gadaadgileba, dakavSireba, kombinacia.

unda aRiniSnos, rom azrovnebis yvela 

zemoT CamoTvlili maxasiaTebeli ar aRmo-

cendeba erTdroulad (`erT mSvenier dRes~). 

bavSvs sWirdeba ramdenime weliwadi, raTa 

SeZlos azrovnebis aRniSnuli maxasiaTe-

blebis gamoyeneba problemis gadasawyvetad.

maswavlebelma unda ganaviTaros bavSvebSi 

cnebiTi da logikuri azrovneba, msjeloba, 

daskvnis gakeTebis unari.

davalebebisa da sagakveTilo scenarebis 

Sedgenisas Cven es principebi maqsimalurad 

gaviTvaliswineT, danarCeni ki maswavleb-

lis ostatobazea damokidebuli. Cvens yovel 

rekomendacias maswavlebeli SemoqmedebiTad 

unda miudges. wignSi mocemul masalaSi Cven 

ganvsazRvravT muSaobis mimarTulebas, miznis 

miRwevis SesaZlo gzebs. saukeTeso varianti ki 

maswavlebelma TviTon unda SearCios. ra Tqma 

unda, maswavlebels SeeZleba  gadaaadgilos 

gakveTilSi mocemuli davalebebi, saWiroe-

bis mixedviT, da amisTvis SeuZlia sarezervo 

saaTebi gamoiyenos.

dawyebiT safexurze qarTuli enisa da lit-

eraturis swavlebis procesSi gansakuTrebu-

li yuradReba unda gamaxvildes aucilebe-

li  enobrivi  unar-Cvevebis  Camoyalibebaze  

zepirmetyvelebis,  kiTxvisa da  weris  mimar-

TulebiT.  amave dros,  es procesi  gulisxmobs  

im  minimaluri lingvisturi  kompetenciis  

formirebas,  romelic  enis praqtikuli  gam-

oyenebis  TvalsazrisiT  aris  aqtualuri  da  

Seesabameba  moswavlis inteleqtualur Sesa-

Zleblobebsa da interesebs. 

 mSobliuri  enisa da literaturis swavle-

ba dawyebiT safexurze  efuZneba mdidar teqs-

tur korpuss - sxvadasxva saxis mxatvrul da 

aramxatvrul, aseve multimediur teqstebs. 

teqstebis  nairsaxeoba  qmnis  im  aucileb-

el  Tematur  garemos,  romlis  gacnobac  

moswavles SesZens  cxovrebiseuli  urTier-

TobebisaTvis  saWiro  gamocdilebas.  moswav-

leebi  unda daeuflon  mxatvruli,  sainfor-

macio-SemecnebiTi da  pragmatuli teqstebis  

aRqmis,  gagebis, gamoyenebisa da  Seqmnis,  aseve  

informaciis  mopovebisa da damuSavebis saba-

ziso unar-Cvevebs. saTanado  yuradReba  unda  

mieqces  aseve  moswavleTa  SemoqmedebiTi 

unarebis  ganviTarebas. moswavleebma unda 

SeZlon miRebuli codnisa Tu enobrivi gamoc-

dilebis safuZvelze axali teqstebis Seqmna 

da TviTgamoxatva. 

moswavleTa  asakobrivi  Taviseburebebis  

gaTvaliswinebiT,  I-IV  klasebis  standartis 

moTxovnebis Sesrulebisas ZiriTadi aqcen-

ti unda gakeTdes moswavleTa bunebrivi 
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enobrivi unarebis  koreqciasa  da  Semdgom  

ganviTarebaze,  leqsikuri  maragis  gamdidre-

baze; zepirmetyvelebis,  kiTxvisa  da  weris  

kulturis  gamomuSavebaze  (sawyis  doneze).  

muSaoba unda  warimarTos  im  mimarTulebi-

Tac,  rom  moswavleebs  CamouyalibdeT  pozi-

tiuri damokidebuleba  kiTxvisa  da,  zogadad,  

swavlis  mimarT,  ganuviTardeT  metakognitu-

ri unarebi  sawyis  doneze  (sakuTar  swavlis  

procesze  dakvirveba,  damoukideblad  muSao-

ba, saswavlo saqmianobis organizeba da sxv.).  

swavla-swavlebis  procesSi  moswavle-

Ta  zepirmetyvelebis unarebis  ganviTare-

bas  sistemuri da Tanamimdevruli xasiaTi 

unda mieces. mosmenilis zepirad gadmocema/

Txroba,  masze azris gamoTqma, piradi damok-

idebulebis gamoxatva da sxva xels uwyobs 

gageba-gaazrebis procesebs. swavlebis  pro-

cesSi  mosmenili  teqstobrivi  masalis  eno-

briv-gamomsaxvelobiTi saSualebebisa da Ses-

wavlili sityvebis aqtiurad gamoyenebiT ki 

TandaTanobiT mdidrdeba moswavleTa leqsi-

kuri maragi, ixveweba maTi metyveleba.  

kiTxvis  swavlebis  saboloo  mizania  wakiTx-

ulis  gaazreba,  rac  gulisxmobs  mkiTxvelis 

aqtiur monawileobas kiTxvis procesis samive 

etapze: kiTxvis dawyebamde, kiTxvis drosa da 

kiTxvis  Semdeg.  kiTxvis teqnikis TandaTano-

biT  srulyofa saSualebas miscems  moswav-

leebs, gaxdnen gawafuli mkiTxvelebi, gaigon 

da gaiazron wakiTxuli.   

wakiTxulis gageba-gaazreba  mniSvnelo-

vanwiladaa  damokidebuli  leqsikur  maragze  

-  rac ufro  mdidaria  moswavlis  leqsikuri  

maragi,  miT  ufro  warmatebulia  igi,  rogorc 

mkiTxveli.  amdenad,  leqsikuri  maragis  Sevse-

ba-gamdidrebaze  zrunvas  swavlebis  sawyis 

etapzeve sagangebo yuradReba unda mieqces. 

zepiri da beWduri verbaluri teqstebis gar-

da, muSaoba  unda  warimarTos  aseve  multime-

diuri  teqstebis  kiTxva-gagebis  mimarTuleb-

iTac, rac xels Seuwyobs moswavleebSi zogadi 

wignierebis unar-Cvevebis ganviTarebas.

sxvadasxva saxisa da tipis teqstebis Sed-

genaze muSaoba Tavdapirvelad unda warimar-

Tos maswavleblis xelmZRvanelobiT, sayrden-

ebis/miniSnebebis gamoyenebiT Tu modelis 

mixedviT. mkafio da gasagebi instruqciebis 

TanxlebiT, mravalferovani da Sinaarsiani 

konteqstis mqone weriTi davalebebis Ses-

rulebis gziT moswavleebi TandaTan daxvewen 

kaligrafias, gaiwafebian weraSi da Seiqmnian 

garkveul warmodgenas weris procesze, rac 

gulisxmobs moswavleTa aqtiur monawileobas 

weris samive etapze: weris dawyebamde, weris 

procesSi, weris Semdeg.  

saxelmZRvanelos agebis mTavari principi 

swored am sami mimarTulebis (weris, kiTxvis, 

zepirmetyvelebis) integrirebulad swavle-

baa. 

mniSvnelovania sagnis swavlebisas yur-

adReba gamaxvildes gamWoli kompetenciebis 

ganviTarebazec: saocrad swrafad cvalebad 

msoflioSi warmatebis misaRwevad moswav-

leebs unda SeswevdeT informaciis mikvle-

visa da imis gadawyvetis unari, Tu ra aris 

mniSvnelovani am informaciidan da ra – ara. 

maT unda SeeZloT informaciis daxarisxeba, 

damuSaveba da gamoyeneba. amdenad, dRevan-

deli xedviT, codnas marto maSin aqvs fasi, 

rodesac mas sargebloba moaqvs. dRes sarge-

bloba mxolod im codnas moaqvs, romelic 

konceptualurad aris gaazrebuli da Sesa-

Zlebelia misi praqtikuli, SemoqmedebiTi da 

kritikuli gamoyeneba.

amitom Cveni erT-erTi mTavari amocanaa, 

movamzadoT moswavle SemoqmedebiTi da kri-

tikuli azrovnebisTvis, raTa man SeZlos 

informaciis mopoveba, gaanalizeba, kritiku-

li gansja, Sefaseba da gamoyeneba Tavisi amo-

canebis gansaxorcieleblad.

Cven mier Seqmnili saxelmZRvanelo xels 

Seuwyobs moswavleebSi rogorc sagnobrivi 

codnis SeZenasa da gaRrmavebas, ise sxvadasxva 

saswavlo-socialuri unar-Cvevis ganviTare-

bas.  wignSi mocemulia ara marto mravalfero-

vani literaturuli teqstebi,  aramed aRwer-

iTi da sainformacio xasiaTis masalac, rac 

daexmareba maswavlebels ganuviTaros moswav-

leebs kiTxvis unar-Cvevebi da Camouyalibos 

literaturuli gemovneba. saxelmZRvanelo 

gaTvlilia yvela tipis moswavleze da iTval-

iswinebs maT aqtiur CarTvas saswavlo pro-

cesSi.

teqstebs darTuli aqvs savarjiSoebi, rom-

lebic gansazRvravs muSobis ZiriTad specifi-

kas.  
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saxelmZRvaneloSi mocemuli SekiTxvebi 

gadis yvela saazrovno doneze. maRali saaz-

rovno donis SekiTxvebze winaswar gansaz-

Rvruli swori pasuxebi xSirad ar arsebobs, 

maTi daniSnulebaa moswavleebSi Rrma da kri-

tikuli azrovnebis unaris ganviTareba. kiTx-

vebs Soris zogjer gvxvdeba dabali saazrov-

no donis, anu mexsierebaze orientirebuli 

kiTxvebic. maTi pasuxebi advili mosaZebnia 

TviT teqstSi. kiTxvis dasmisa da masze rea-

girebis xerxebis codna metad mniSvnelovania 

efeqturi swavlebisTvis.

saswavlo procesSi  udidesi mniSvneloba 

aqvs saswavlo garemos mowyobas, gansakuTre-

biT ki dawyebiT klasebSi, maTi asakobrivi Tav-

iseburebebidan gamomdinare. saswavlo garemo 

ise unda iyos mowyobili, rom xels uwyobdes 

saswavlo procesis efeqturobis amaRlebas, 

moswavleTa damoukidebel da SemoqmedebiT 

muSaobas, swavlebis organizacias da sagni-

sadmi interesis gaRvivebas. 

   es sakmaod rTuli, kompleqsuri sistemaa 

da moicavs, rogorc saklaso oTaxis fizikur 

maxasiaTeblebs (mag; ganaTeba, temperatura, 

saswavlo aveji da sxv.), ise swavlebisaTvis 

saWiro sxvadasxva saxis resursebs (mag; sap-

rezentacio da saeqspozicio masalebs, mowyo-

bilobebs, saswavlo-meTodur kompleqtebs da 

sxv.). 

  saswavlo garemosa da sworad SerCeuli 

resursebis saSualebiT maswavlebelma unda 

SeZlos moswavleSi aRZras sagnisadmi intere-

si, gaaRvivos  kvlevis survili da Seuqmnas 

mas iseTi mimzidveli da praqtikuli garemo, 

sadac is SeZlebs muSaobasa da swavlas. klasSi 

unda arsebobdes individualuri da jgufuri 

muSaobisaTvis, kvlevisaTvis, dasvenebisa da 

TamaSisaTvis saWiro pirobebi.    

  saswavlo resursebi saswavlo procesSi 

unda iZleodes stimuls, aadvilebdes klas-

Si muSaobas da saswavlo process ufro din-

amiursa da interaqtiuls xdides.  resurse-

bis gulisyuriT SerCevas, Sesabamisi saxiT 

wardgenas da maT miznobriv gamoyenebasgan-

sakuTrebuli mniSvneloba aqvs bunebisme-

tyvelebis swavlebis procesSi.

   sxvadasxva saxis saswavlo resursi is 

sakomunikacio saSualebaa, romelmac moswav-

leebSi unda ganaviTaros azrovneba, Semoq-

medebiToba, dakvirveba, kvleva, esTetiuri 

gemovneba da sxv. aseve xeli unda Seuwyos mos-

wavleebSi  informaciis  vizualurad miRebasa 

da gagebas, swavlis, analizis, kvlevis da sxva 

unar-Cvevebis Camoyalibebasa  ganviTarebas.

damxmare saSualebebis, masalebisa da 

resursebis saWiroebisamebr gamoyeneba imazea 

damokidebuli, Tu ramdenad Seesabameba is 

gakveTilis mizans. amitom maswavlebelma 

gakveTilis dagegmvis dros pirvel rigSi unda 

gaiTvaliswinos, Tu ra saxis resursebi sWird-

eba da rogor  gamoiyenos isini miznobrivad da 

efeqtianad.

 saganmanaTleblo resursebis Sesafaseb-

lad metad mniSvnelovania iseTi kriteriume-

bis gaTvaliswineba, rogorebicaa: saWiroeba 

(ra resursebis saWiro saswavlo procesis 

uzrunvelsayofad?), xelmisawvdomoba (ra 

resursebia xelmisawvdomi saklaso oTaxSi, 

skolaSi, sazogadoebaSi?), Senaxvis uzrunve-

lyofa (rogor inaxeba resursebi da ramde-

nadaa isini daculi saklaso oTaxSi, skola-

Si?), maTi usafrTxo maxmareba (usafrTxoebis 

ra zomebis dacvaa saWiro) da daxmareba (ra 

saxis daxmarebaa saWiro?).

informaciis moZiebis dros mniSvnelovania 

maswavlebelma miuTiTos konkretuli ele-

qtronuli Tu beWduri resursebi, raTa mos-

wavlem SeZlos swori da Rirebuli masalis 

mopoveba.

warmatebuli da Sedegze orientirebuli 

swavlebisaTvis gamosayenebeli saganmanaT-

leblo resursebis efeqtianobis Sesamow-

meblad mniSvnelovania, rom maswavlebelma 

gaiTvaliswinos ramdenime faqtori, kerZod 

ramdenad SesaZlebelia maTi daxmarebiT: 

1. gavuRvivoT moswavleebs swavlis sur-

vili (ra aris resursebSi iseTi, rac 

xels Seuwyobs moswavlebSi motivacias, 

interess?);

2. moswavleebma  SeZlon swavla keTebiT 

(ra aris resursebSi iseTi, rac xels Seu-

wyobs swavlas gamocdilebis safuZvel-

ze, praqtikiT);

3. moswavleebma SeZlon ukugeba ( rogori 

iqneba am resursebis gamoyenebisas 

ukugeba anu gaacnobiereben Tu ara mos-

wavleebi, rogor mimdinareobs swavlebis 
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procesi klasSi, ra iswavles erTmaneTis-

gan da maswavleblisgan?);

4.  moswavleebma SeZlon masalis aTviseba 

(Seuwyobs Tu ara es resursi naswavlis 

ufro ukeT gaazreba-gagebas?).

 saswavlo garemosa da resursebis Seqmnis 

procesSi metad mniSvnelovania Tavad moswav-

leebis CarTvac.

Cven mier SemoTavazebuli gakveTilebis 

gegmebi/scenarebi upiratesad samfaziani 

gakveTilis modelzea awyobili. maswav-

leblebs vTavazobT, erTi mxriv, konkretul 

gakveTilze morgebul, zedmiwevniT, nabij-

nabij gaweril scenarebs, meore mxriv, geg-

mebs, romlebic, marTalia, aRwers am Tu im 

meTodis mimdinareobas saxelmZRvaneloSi 

mocemuli nawarmoebebis safuZvelze, Tumca   

maswavlebels SeuZlia maTi modificireba da 

sxva TemisTvis gamoyeneba miznis Sesabamisad. 

am tipis gakveTilebis aRwerisas Cven Segnebu-

lad miveciT maswavleblebs meti Tavisufle-

ba, ar mivuTiTeT dro da xSirad alternati-

uli aqtivobebi SevTavazeT.

rogorc ukve giTxariT, Cven maswavleb-

els vTavazobT saxelmZRvaneloSi mocemu-

li teqstebis damuSavebisa da kritikulad 

gaazrebis ramdenime efeqtur meTods, xolo 

pedagogma TavisiT unda gadawyvitos, romel 

SemTxvevaSi gakveTilis romeli meTodiT 

Catareba iqneba umjobesi. es meTodebi, sasur-

velia, maswavlebelma gamoiyenos erTmaneTis 

monacvleobiT, raTa bavSvebisTvis swavla 

mosabezrebeli ar gaxdes. bunebrivia, peda-

gogs SeuZlia zogjer teqstis damuSavebis 

tradiciuli xerxebic gamoiyenos an Semoq-

medebiTad gaamdidros.

rac Seexeba moswavleTa Sefasebas, Cven 

gegmebis bolos miTiTebuli gvaqvs krite-

riumebi, Tumca maswavlebels aqac SeuZlia, 

saWiroebidan gamomdinare, Seafasos yvela 

kriteriumis mixedviT, an mocemulidan Sear-

Cios. maswavleblis wignSi mocemulia CaSlili 

Sefasebis rubrikebic.

maswavlebels saxelmZRvanelos Sinaarsi-

dan gamomdinare rCeba sarezervo dro, romel-

sac sxvadasxva aqtivobisa da damoukidebeli 

samuSaosTvis gamoiyenebs.

sagakveTilo procesis gasamravalferovne-

blad, maswavlebels SeuZlia isargeblos sxva-

dasxva eleqtronuli Tu beWduri damxmare 

resursiT. eleqtronuli resursebis wyarod 

SesaZlebelia gamoiyenos Semdegi vebgverdebi:

tpdc.ge/ptk_files/_ckuploaded/747850.pdf

http://mastsavlebeli.ge/?p=12760

http://mastsavlebeli.ge/?p=12743

http://mastsavlebeli.ge/?p=12733

aseve, maswavlebels SeuZlia Seswavlil 

masalasTan dakavSirebiT arsebuli video 

resursebis/filmebisa/naxatebis gamoyeneba, 

romelTa moZiebac sakmaod martivia saZie-

bo sistemebis meSveobiT. Tumca, zogierTi 

gakveTilis aRweraSi Cven Tavad vTavazobT 

maswavlebels ist-is gamoyenebis nimuSebs.

rac Seexeba beWdur resursebs, SegiZli-

aT moswavleebs SesTavazoT asakis Sesabamisi 

sakiTxavi literatura, magaliTad: qarTuli 

xalxuri da/an msoflios xalxTa zRaprebi, 

qarTvel sabavSvo mweralTa (iakob gogebaS-

vilis, revaz inaniSvilis, ekaterine gabaSvi-

lis, nodar dumbaZis, goderZi Coxelis, arCil 

sulakauris, vaJa-fSavelas, Tedo razikaSvi-

lis...) nawarmoebebi, Sarl peros, hans qristian 

andersenis, Zmebi grimebis zRaparTa krebule-

bi, ane-katerine vestlis Txzulebebi, astrid 

lindgrenis teqstebi, donald bisetis „yve-

laferi yiramala“, jeims meTiu baris „piter 

peni“, Carlz dikensis „oliver tvisti“, luis 

kerolis „elisi saocrebaTa qveyanaSi“, mark 

tvenis „tom soieris Tavgadasavali “ „hekl-

beri finis Tavgadasavali“ da a.S. 

saxelmZRvanelos Sinaarsi Seesabameba 

erov  nuli saswavlo gegmiT gaTvaliswinebul 

misaRwev Sedegebsa da indikatorebs.
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qarTuli ena da literatura (standarti)

wlis bolos misaRwevi Sedegebi

mimarTuleba:

zepirmetyveleba kiTxva wera

ქართ.დაწყ.(I).1. მოსწავლემ უნდა 
შეძლოს სათანადო სამეტყველო 
ქცევის გამოვლენა ნაცნობ 
საკომუნიკაციო სიტუაციაში.

ქართ.დაწყ.(I).2. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს სტანდარტით 
განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 
ტექსტების მოსმენა, გაგება-
გააზრება და გადმოცემა. 

ქართ.დაწყ.(I).3. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს პირადი 
დამოკიდებულების გამოხატვა 
ტექსტის თემის, მასში განხილული 
საკითხების მიმართ; მხატვრული 
ნაწარმოების პერსონაჟ(ებ)ის, 
მისი/მათი ქცევის შეფასება და 
საკუთარი თვალსაზრისის ახსნა.

ქართ.დაწყ.(I).4. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს ნაცნობი 
ლექსიკისა და ენობრივ-
სინტაქსური კონსტრუქციების 
სათანადოდ გამოყენება; 
მართლმეტყველებისა და 
სამეტყველო ეტიკეტის საბაზისო 
ნორმების დაცვა.

ქართ.დაწყ.(I).5. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს ზეპირმეტყველების 
ნაცნობი სტრატეგიების 
გამოყენება მიზნის შესაბამისად.

ქართ.დაწყ.(I).6. მოსწავლემ უნდა 
შეძლოს გაწაფულად კითხვა.

ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს სტანდარტით 
განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 
ტექსტების წაკითხვა და გაგება-
გააზრება; ტექსტში ვერბალური 
და არავერბალური ფორმით 
მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., 
ილუსტრაციისა და ტექსტის) 
ურთიერთდაკავშირება.

ქართ.დაწყ.(I).8. მოსწავლემ უნდა 
შეძლოს მცირე ზომის მხატვრული 
ტექსტების ინტერპრეტირება 
ვერბალური და არავერბალური 
გზით; ვერბალური ინფორმაციის 
ვიზუალურად გარდაქმნა და/ან 
პირიქით.

ქართ.დაწყ.(I).9. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს წაკითხული 
ტექსტის მიმართ პირადი 
დამოკიდებულების გამოხატვა 
და ახსნა; ტექსტის თემის და/ან 
მასში განხილული კონკრეტული 
საკითხების შეფასება. 

ქართ.დაწყ.(I).10. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს სტანდარტით 
განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 
ტექსტე ბის მაორგანიზებელი 
ელემენტების, სტრუქტურული და 
კომპოზიციური მახასიათებლების 
ამოცნობა. 

ქართ.დაწყ.(I).11. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს სტანდარტით 
განსაზღვრული სხვადასხვა 
ტიპის ტექსტების ლექსიკურ და 
სემანტიკურ მხარეზე, ენობრივ 
ფორმებზე დაკვირვება.

ქართ.დაწყ.(I).12. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს კითხვის ნაცნობი 
სტრატეგიების გამოყენება მიზნის 
შესაბამისად.

ქართ.დაწყ.(I).13. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს სტანდარტით 
განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 
მცირე ზომის მარტივი ტექსტების 
შექმნა ნაცნობ თემატიკაზე.

ქართ.დაწყ.(I).14. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს ნაცნობი 
ლექსიკის, ენობრივ-სინტაქსური 
კონსტრუქციებისა და 
სტუქტურული ელემენტების 
ადეკვატურად გამოყენება; 
კალიგრაფიისა და მართლწერის 
საბაზისო ნორმების დაცვა.

ქართ.დაწყ.(I).15. მოსწავლემ 
უნდა შეძლოს წერის ნაცნობი 
სტრატეგიების გამოყენება მიზნის 
შესაბამისად.

3. 
 
 
 erovnuli saswavlo gegma
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II klasi – საფეხურებრივი სტანდარტის შედეგები და  

მათი შეფასების ინდიკატორები

mimarTuleba: zepirmetyveleba

ქართ.დაწყ.(I).1. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სათანადო სამეტყველო ქცევის გამოვლენა ნაცნობ 

საკომუნიკაციო სიტუაციაში.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• მიზნის შესაბამისად გადმოსცემს კონკრეტულ ინფორმაციას; 

• ისმენს და ადეკვატურად აღიქვამს ინფორმაციას ნაცნობ თემაზე;

• მონაწილეობს ინტერაქციაში ნაცნობ თემატიკაზე;

• გადმოსცემს კონკრეტულ ფაქტს / მოვლენას საკუთარი ცხოვრებიდან. 

ქართ.დაწყ.(I).2. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ტექსტების 

მოსმენა, გაგება-გააზრება და გადმოცემა. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• ამოიცნობს სამეტყველო სიტუაციის ადრესანტს (ვინ ლაპარაკობს), ადრესატს (ვის 

ელაპარაკებიან) და საუბრის თემას;

• სვამს / პასუხობს შეკითხვებს მოსმენილ ტექსტთან დაკავშირებით;

• ასათაურებს ტექსტს;

• ტექსტზე დაყრდნობით ახასიათებს პერსონაჟებს (მათ გარეგნობას, ნიშან-თვისებებს);

• საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს ნაცნობი ტექსტის ეპიზოდის შინაარსს (ილუსტრაციების, 

სხვა დამხმარე მასალის გამოყენებით);

• აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ თხრობას სათანადო ადგილიდან.

ქართ.დაწყ.(I).3. მოსწავლემ უნდა შეძლოს პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა ტექსტის თემის, 

მასში განხილული საკითხების მიმართ; მხატვრული ნაწარმოების პერსონაჟ(ებ)ის, მისი/მათი ქცევის 

შეფასება და საკუთარი თვალსაზრისის ახსნა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• გამოხატავს პირად დამოკიდებულებას მხატვრული ტექსტების პერსონაჟისა და მისი 

მოქმედების მიმართ (მომწონს / არ მომწონს, კარგად მოიქცა / ცუდად მოიქცა; კეთილია, 

გონიერია და ა.შ.);

• ისმენს ტექსტს და ასახელებს შესაბამისი თემატიკის მულტფილმს, საბავშვო ფილმს; იხსენებს 

მსგავსსა და განსხვავებულ ადგილებს ამ მულტფილმებიდან და საბავშვო ფილმებიდან;

• აკავშირებს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ამბავს პირად გამოცდილებასთან (იხსენებს მსგავს 

შემთხვევას, პერსონაჟს უდარებს თავის მეგობარს, და სხვ.);

• გამოხატავს კონკრეტული პერსონაჟის ქმედებით აღძრულ ემოციებს (მაგ., გამაკვირვა, 

შემეცოდა და ა. შ.).

• 

ქართ.დაწყ.(I).4. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ნაცნობი ლექსიკისა და ენობრივ-სინტაქსური 

კონსტრუქციების სათანადოდ გამოყენება; მართლმეტყველებისა და სამეტყველო ეტიკეტის საბაზისო 

ნორმების დაცვა.

 შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• ამბის გადმოცემის, ნაცნობი საგნის თვალსაჩინო ნიშნებით აღწერა-დახასიათების დროს 

იყენებს მართებულ სიტყვაფორმებსა და მარტივ წინადადებებს;

• განარჩევს წინადადების მოდალობებს (თხრობას, კითხვას, თხოვნას, ნატვრას, ბრძანებას) და 

წარმოთქვამს მათ შესაბამისი ინტონაციით;

• სათანადოდ იყენებს კავშირებს (ან, მაგრამ...); 
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• ადრესატის გათვალისწინებით წარმართავს ეტიკეტურ დიალოგებს ნაცნობ თემებზე 

(მიპატიჟება, თავაზიანი თხოვნა ან უარი და ა. შ.), შეარჩევს მართებულ გამონათქვამს 

სამეტყველო სიტუაციისა და ადრესატის გათვალისწინებით (მაგ., როგორ ხარ? / 

ბრძანდებით?);

• სწორად ხმარობს კითხვით სიტყვებს (ვინ? რა?), უარყოფით ნაწილაკებსა (არ, ვერ) და 

ნაცვალსახელებს (პირის, კუთვნილების) სათანადო კონტექსტში.

ქართ.დაწყ.(I).5. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ზეპირმეტყველების ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება 

მიზნის შესაბამისად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• იყენებს დამხმარე მასალას (მაგ., ილუსტრაციებს, სურათებს, ნახატებს, და სხვ.); 

• იყენებს არავერბალური მეტყველების საშუალებებს.

დავალებათა / აქტივობათა ნიმუშები:

• მინიდიალოგების მოსმენა და შესაბამისი სამეტყველო სიტუაციის ამოცნობა;

• მინიდიალოგების გათამაშება ნაცნობ თემაზე; ინფორმაციის პრეზენტაცია (მაგ., წინასწარ 

შეთავაზებული მარტივი მოსაწვევი ბარათის და/ან აფიშის მონაცემების საფუძველზე ზეპირი 

განცხადების გაკეთება დაგეგმილი ღონისძიების რაობის, ჩატარების დროის, ადგილისა და 

სხვ.);

• ილუსტრაციებზე დაყრდნობით უცნობი ტექსტის თემის ამოცნობა; ვარაუდის გამოთქმა 

ტექსტის შესაძლო შინაარსის შესახებ; 

• ნაცნობი ტექსტის ცალკეული ეპიზოდის ილუსტრირება და ილუსტრაციების დასათაურება;

• მოსმენილი ტექსტის დასათაურება;

• ინტერაქცია (კითხვა-პასუხი) მოსმენილ ტექსტთან დაკავშირებით;

• პერსონაჟის, ობიექტის ან მოვლენის ჯგუფური დახასიათება;

• მინიინტერვიუს მოწყობა მეწყვილესთან და მიღებული ინფორმაციის თანაკლასელთათვის 

გაზიარება (მაგ., ინტერვიუ თემაზე: „საცხოვრებელი გარემო“: (მეწყვილის სახელი) ცხოვრობს 

ძნელაძის ქუჩაზე, ცხრასართულიან სახლში, სახლს აქვს დიდი ეზო...“);

• სხვადასხვა მოდალობის მიხედვით წინადადებების შედგენა და გამოთქმა შესაბამისი 

ინტონაციით;

• წინადადების მოდალობების მართებულად გამოყენება იმიტირებულ სიტუაციაში;

• იმიტირებული სიტუაციის ორგანიზება ეტიკეტური მეტყველების ენობრივი ფორმულების 

გამოყენებით

• და სხვა.

მიმართულება: კითხვა

ქართ.დაწყ.(I).6. მოსწავლემ უნდა შეძლოს გაწაფულად კითხვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• თავისუფლად ამოიცნობს ნაცნობ სიტყვებს;

• დამარცვლით კითხულობს უცნობ სიტყვებს;

• ხმამაღლა (მთლიანი სიტყვებით ან დამარცვლით) კითხულობს და იგებს მარტივი 

წინადადებებით შედგენილ მცირე ზომის სხვადასხვა ტიპის ტექსტებს;

• ხმამაღლა კითხვისას სწორად მონიშნავს წინადადების საზღვრებს ტექსტში, იცავს პაუზას;

• სათანადო ინტონაციით გამოხატავს წინადადების მოდალობას (თხრობითი, კითხვითი 

ბრძანებითი წინადადებების);

• აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ კითხვას სათანადო ადგილიდან;

• პოულობს და კითხულობს ტექსტში მასწავლებლის მიერ მითითებულ ადგილებს;

• კითხულობს ხმამაღლა და გარკვევით.
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ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ტექსტების 

წაკითხვა და გაგება-გააზრება; ტექსტში ვერბალური და არავერბალური ფორმით მოწოდებული 

ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) ურთიერთდაკავშირება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• განარჩევს თხრობასა და დიალოგს, მოიძიებს რეპლიკების ავტორებს;

• ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში მოიძიებს მითითებულ სიტყვას/წინადადებას, (მაგ., 

პერსონაჟთა სახელებს, ცხოველს, სათამაშოს, და სხვ.);

• ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რომელ დღეს და რომელ საათზეა ესა თუ ის 

მულტფილმი, კვირაში რამდენჯერ არის ჭადრაკის წრე, და სხვ.);

• აჯგუფებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას კონკრეტული ნიშნების მიხედვით 

(მასწავლებლის დახმარებით ან დამოუკიდებლად) (მაგ., შინაური და გარეული ცხოველები, 

ხილი და ბოსტნეული, ზამთრის თემატიკის ამსახველი ლექსიკა, და სხვ.);

• თანამიმდევრულობის დაცვით, საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს წაკითხული ტექსტის/

ტექსტის მონაკვეთის შინაარსს;

• პოულობს ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში ილუსტრაციის შესაბამის ეპიზოდს;

• ილუსტრაციის მიხედვით გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შესაძლო შინაარსის შესახებ.

ქართ.დაწყ.(I).8. მოსწავლემ უნდა შეძლოს მცირე ზომის მხატვრული ტექსტების ინტერპრეტირება 

ვერბალური და არავერბალური გზით; ვერბალური ინფორმაციის ვიზუალურად გარდაქმნა და/ან 

პირიქით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• ქმნის წაკითხული / მოსმენილი ტექსტის ან მისი ფრაგმენტის სიუჟეტურ ნახატს;

• ირჩევს პერსონაჟს / რომელიმე მოქმედებას / მოქმედების ადგილს და ქმნის ნახატს საკუთარი 

ინტერპრეტაციით, ფანტაზიით;

• ქმნის ნახატს, რომელშიც გადმოცემულია მოსმენილი / წაკითხული ამბის გაგრძელება;

• ასათაურებს საკუთარი ინტერპრეტაციით ან ფანტაზიით შექმნილ ნახატს / წაკითხული ან 

მოსმენილი ტექსტის საფუძველზე დამოუკიდებლად შექმნილი ამბის გაგრძელებას და ხსნის, 

რატომ შეურჩია ნახატს ასეთი სათაური;

• გამოძერწავს პერსონაჟ(ებ)ს;

• ნასწავლი მუსიკალური მელოდიით აფორმებს (მიუსადაგებს) ტექსტის მონაკვეთს. 

ქართ.დაწყ.(I).9. მოსწავლემ უნდა შეძლოს წაკითხული ტექსტის მიმართ პირადი დამოკიდებულების 

გამოხატვა და ახსნა; ტექსტის თემის და/ან მასში განხილული კონკრეტული საკითხების შეფასება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• აფასებს მხატვრული ნაწარმოების პერსონაჟის საქციელს;

• გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას ნაწარმოებში გადმოცემული მოვლენისადმი/

პერსონაჟისადმი;

• ასახელებს წაკითხული ტექსტის შესაბამისი თემატიკის მულტფილმს, საბავშვო ფილმს, 

ასახელებს მსგავს / განსხვავებულ ადგილებს.

ქართ.დაწყ.(I).10. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ტექსტე-

ბის მაორგანიზებელი ელემენტების, სტრუქტურული და კომპოზიციური მახასიათებლების ამოცნობა. 

 შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• გამოყოფს ტექსტის მაორგანიზებელ ნაწილებს/ელემენტებს (სათაურს, ძირითად ტექსტს, 

ავტორს); 

• ტექსტის მაორგანიზებელ ელემენტებზე დაკვირვებით ამოიცნობს, რა ტიპის ინფორმაციაა 

მოცემული კონკრეტული სახის ტექსტში (მაგ., ტელეპროგრამაში - გადაცემის ტიპი, დღე, 

საათი; კულინარიულ რეცეპტში – მასალის ჩამონათვალი, რაოდენობა, მომზადების წესი, და 

სხვ.).
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• ასახელებს ან მიუთითებს, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს კონკრეტული ინფორმაცია 

(მაგ., გაკვეთილების ცხრილში სად არის განთავსებული საგნების ჩამონათვალი, სად – კვირის 

დღეები).

ქართ.დაწყ.(I).11. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ტექსტების 

ლექსიკურ და სემანტიკურ მხარეზე, ენობრივ ფორმებზე დაკვირვება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• განარჩევს და ასახელებს პერსონაჟის / ობიექტის დამახასიათებელ სიტყვებს შინაარსობრივი 

თვალსაზრისით (საგნის, პიროვნების აღმნიშვნელ სიტყვებს, მოქმედება-მდგომარეობის 

აღმნიშვნელ ლექსიკას...); 

• აკავშირებს ერთმანეთთან საგნისა და მოქმედების აღმნიშვნელ სიტყვებს;

• ადარებს და კითხვის დასმის საშუალებით აჯგუფებს სიტყვებს (სახელებსა და მოქმედების 

აღმნიშვნელ სიტყვებს).

ქართ.დაწყ.(I).12. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კითხვის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება მიზნის 

შესაბამისად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• უბრუნდება წაკითხულს კონკრეტული ინფორმაციის მოსაძიებლად, ტექსტის უკეთ 

გასააზრებლად;

• სვამს კითხვებს ტექსტში მოცემული ინფორმაციის დასაზუსტებლად; 

• იყენებს სათაურსა და ილუსტრაციას ტექსტის შესაძლო შინაარსის ამოსაცნობად; 

• შემუშავებული აქვს მარტივი წესი, რომლის მიხედვით წიგნში იოლად ჩაინიშნავს ან მოძებნის 

კონკრეტულ ადგილს;

• ყურადღებას აქცევს და იყენებს წიგნის სარჩევს, სახელმძღვანელოში მოცემულ პირობით 

ნიშნებს;

• იყენებს მარტივ გრაფიკულ სქემებს, გრაფიკულ მაორგანიზებლებს ინფორმაციის 

დასაჯგუფებლად; 

• უცნობი სიტყვების მნიშვნლობის ამოსაცნობად აკვირდება კონტექსტს, იყენებს ტექსტის 

შემდეგ მოცემულ სიტყვათა განმარტებებს, ან მიმართავს მასწავლებელს/მშობელს.

დავალებათა / აქტივობათა ნიმუშები:

• ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში მითითებული სიტყვების მოძიება (მაგ., პერსონაჟთა 

სახელების, ცხოველების, რეპლიკის ავტორის/ადრესატისა და სხვ.); 

• არეული რიგით მოწოდებული წინადადებების სწორი თანამიმდევრობით წარმოდგენა 

წაკითხული ტექსტის შინაარსის აღდგენის მიზნით;

• დიალოგის კითხვა წყვილებში;

• მხატვრული ტექსტის პერსონაჟთა ამოცნობა მათი დამახასიათებელი ნიშან-თვისების 

მიხედვით; პერსონაჟთა გარეგნობის, ჩაცმულობის აღწერა;

• ილუსტრაციების მიხედვით (შესაძლოა კომპიუტერის, პროექტორის გამოყენება) ნაწარმოების 

გამოცნობა;

• ილუსტრაციის მიხედვით ტექსტის შინაარსის ამოცნობა; 

• წაკითხული ტექსტის ამბის გაგრძელება; 

• პერსონაჟის ალტერნატიული საქციელის მოფიქრება;

• პერსონაჟთა დამახასიათებელი ნიშან-თვისებების რუკის შევსება;

• ტექსტის მიხედვით ილუსტრაციების შექმნა; 

• პრაგმატული ტექსტების გაკვეთილის ცხრილის, დღის განრიგის, აფიშის, მოსაწვევი/

მისალოცი ბარათის და ა. შ.) გაფორმება;

• ტექსტის/ტექსტის მონაკვეთის ხმამაღლა კითხვა;

• წინადადებების შედგენა ახლად ნასწავლი ლექსიკური ერთეულების გამოყენებით და სხვა. 
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მიმართულება: წერა

ქართ.დაწყ.(I).13. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის მცირე 

ზომის მარტივი ტექსტების შექმნა ნაცნობ თემატიკაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• ადგენს პრაგმატულ ტექსტებს, სათანადოდ აფორმებს მათ მოდელის შინაარსობრივი და 

სტრუქტურულ-კომპოზიციური მახასიათებლების გათვალისწინებით;

• ადგენს პირადი გამოცდილების ამსახველ ტექსტს მითითებების/ დამხმარე საშუალებების 

გათვალისწინებით).

ქართ.დაწყ.(I).14. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ნაცნობი ლექსიკის, ენობრივ-სინტაქსური 

კონსტრუქციებისა და სტუქტურული ელემენტების ადეკვატურად გამოყენება; კალიგრაფიისა და 

მართლწერის საბაზისო ნორმების დაცვა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

• წერს აკურატულად, იცავს ტექსტის გრაფიკულ სტრუქტურას; 

• სათანადოდ ათანხმებს რიცხვში სახელებსა და მოქმედების აღმნიშვნელ სიტყვებს;

• კონტექსტის მიხედვით მართებულად იყენებს ზმნის დროებს (წარსულს, აწმყოს, მომავალს);

• იყენებს მაერთებელ კავშირებს სიტყვათა და სიტყვათა ჯგუფების დასაკავშირებლად 

წინადადებაში;

• მართებულად იყენებს თხრობით, ბრძანებით და კითხვით წინადადებებს (სწორად იყენებს 

ზმნურ ფორმებს) და წინადადებების ბოლოს სვამს სათანადო სასვენ ნიშნებს (წერტილს, 

კითხვის ნიშანს, ძახილის ნიშანს);

• იყენებს ნაცნობ ლექსიკას;

• სათანადოდ იყენებს ეტიკეტური მეტყველების ფორმებს პრაგმატული ტექსტების (მაგ., 

მოსაწვევი ბარათის) შედგენისას;

• მართებულად იყენებს მრავლობითი რიცხვის ფორმებს პრაგმატული ტექსტების შედგენისას.

ქართ.დაწყ.(I).15. მოსწავლემ უნდა შეძლოს წერის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება მიზნის 

შესაბამისად.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

• საჭიროებისამებრ იყენებს დამხმარე მასალას (მოდელს, მარტივ მითითებებს და სხვ.); 

• შედგენილ ტექსტს ადარებს მოდელს და, საჭიროებისამებრ, შეაქვს შესწორებები;

• კითხულობს საკუთარ ნაწერს ხმამაღლა და ასწორებს შემჩნეულ შეცდომებს;

• ამოიწერს მასწავლებლის მიერ ჩასწორებულ ფორმებს ან მთლიან წინადადებას;

• ასწორებს სხვის (მაგ., თანაკლასელის) ნაწერს. 

დავალებათა / აქტივობათა ნიმუშები:

• შეთავაზებული კონკრეტული სიტუაციის (კონკრეტულად, ვის იწვევენ, რასთან დაკავშირებით, 

სად, როდის და სხვ.) შესაბამისი მოსაწვევი ბარათის შედგენა სათანადო მაორგანიზებელი 

ელემენტების გამოყენებით (მიმართვა, ძირითადი ტექსტი, ხელმოწერა);

• შეთავაზებული კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისი წერილის დაწერა მეგობრისადმი (მაგ., 

შთაბეჭდილების გაზიარება ახალ მულტფილმზე, წაკითხულ წიგნზე; ახალი ამბის/სამომავლო 

გეგმის გაზიარება და სხვ.) ორგანიზების სათანადო წესების დაცვით (მიმართვა, ძირითადი 

ტექსტი, ხელმოწერა); ხელნაწერი და/ან ელექტრონული სახით); 

• შეთავაზებული კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისი გამაფრთხილებელი აბრებისა და 

განცხადებების შედგენა (მაგ., „ფრთხილად, ეზოში ძაღლია“, „ნუ შეეხებით“, „დაიკარგა ძაღლი“ 

და ა. შ.);

• პირადი გამოცდილების ამსახველი მცირე ზომის მარტივი თხრობითი ტექსტის შედგენა 

დამხმარე მასალის მეშვეობით ან მათ გარეშე (მაგ., „ჩემი დაბადების დღე“, „როგორ შევხვდი 

ახალ წელს“ და სხვ.);
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• მცირე ზომის მარტივი თხრობითი ტექსტის შედგენა დამხმარე მასალის მეშვეობით (მაგ., ამბის 

გადმოცემა შეთავაზებულ ხუთ მარტივ შეკითხვაზე: „ვინ?“, „სად?“, „რა?“, „როდის?“, „რატომ?“ 

პასუხის გაცემის გზით);

• კითხვებზე პასუხის გაცემა წერილობით და/ან ონლაინ ინსტრუმენტის გამოყენებით;

• კარნახით წერა (ფრაზების, აბზაცების, მცირე ზომის ტექსტების);

• მცირე ზომის ტექსტის/ტექსტის მონაკვეთის (ფრაზების, აბზაცების) გადაწერა წიგნიდან, 

დაფიდან 

• და სხვა.

პროგრამის შინაარსი

შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მოცემული შინაარსის საფუძველზე:

1. ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება

ძირითადი თემატიკა: 

ლექსიკოლოგიური ასპექტი: სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე სიტყვებზე (საგნების, მოქმედების, 

თვისებებისა და სხვ. აღმნიშვნელი სიტყვები), სიტყვების მრავალმნიშვნელიანობაზე დაკვირვება; 

სიტყვის ადეკვატურად შერჩევა კონტექსტზე დაყრდნობით (აზრის უკეთ გამოხატვის მიზნით).

გრამატიკული ასპექტი: ხმოვანი და თანხმოვანი; სიტყვის ბგერითი ანალიზი და სინთეზი; სიტყვის 

ფორმობრივი ანალიზი საწყის დონეზე; კავშირი და განსხვავება დონეებს შორის: სიტყვა - წინადადება 

- ტექსტი; მარტივი წინადადების აგება და ძირითადი სასვენი ნიშნების გამოყენება; წარმოთქმული 

წინადადების ინტონაციის გამოხატვა წერისას და დაწერილისა - პირიქით, წარმოთქმისას; სიტყვათა 

შინაარსობრივი კავშირი წინადადებაში; წინადადება - დასრულებული აზრი; მოცემული სიტყვებით 

წინადადების კონსტრუირება; თხრობითი, კითხვითი და ძახილის წინადადებები. 

2. ენის კომუნიკაციური ასპექტები

ძირითადი თემატიკა: საუბრის თემა, ადრესანტი და ადრესატი; ეტიკეტური დიალოგები. მოსმენისა 

და კითხვის სტრატეგიები (თემა, სათაური და საკვანძო სიტყვები). შესწავლითი კითხვა (სასწავლო 

ტექსტის კითხვის სტრატეგიები: სათაურისა და აბზაცების მიხედვით კითხვების დასმა, საკვანძო 

სიტყვების გამოყოფა); ტექსტის კორექტირების მარტივი ხერხები (ჩამატება, ამოღება). ტექსტი, 

როგორც თემატური და აზრობრივი ერთიანობა. სათაურის ტიპები. ტექსტის სტრუქტურულ-

აზრობრივი ნაწილები: დასაწყისი, ძირითადი ნაწილი, დასასრული. აღწერა და მსჯელობა. მიზნობრივი 

და ზეპირი კომუნიკაციის მარტივი ტექსტები (წერილი, დიალოგი, განცხადება, გამაფრთხილებელი 

წარწერები).

3. მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა

ძირითადი თემატიკა: ლექსები, მოთხრობები და ზღაპრები თანატოლებზე, სამშობლოზე, მეგობრობაზე, 

სიმართლეზე, ადამიანურ ურთიერთობებზე, ადამიანისა და ბუნების ურთიერთობაზე, სიკეთესა და 

ბოროტებაზე.

საკითხავი მასალა: ლიტერატურული და ხალხური ზღაპრები, იგავ-არაკები; მცირე ფოლკლორული 

ჟანრები: ენის გასატეხები, გამოცანები, ანდაზები, ლექსები, ქართული და უცხოური საბავშვო კლასიკა, 

მოთხრობები, კომიქსები, ქართული საბავშვო ლექსები.
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I.1. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სათანადო სამეტყველო ქცევის 

გამოვლენა ნაცნობ საკომუნიკაციო სიტუაციაში.

I.2.  მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული 

სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენა, გაგება-გააზრება და 

გადმოცემა.

I. 3. მოსწავლემ უნდა შეძლოს პირადი დამოკიდებულების 

გამოხატვა ტექსტის თემის, მასში განხილული საკითხების 

მიმართ; მხატვრული ნაწარმოების პერსონაჟ(ებ)ის, მისი/მათი 

ქცევის შეფასება და საკუთარი თვალსაზრისის ახსნა.

I. 4. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ნაცნობი ლექსიკისა და ენობრივ-

სინტაქსური კონსტრუქციების სათანადოდ გამოყენება; 

მართლმეტყველებისა და სამეტყველო ეტიკეტის საბაზისო 

ნორმების დაცვა.

I. 5. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ზეპირმეტყველების ნაცნობი 

სტრატეგიების გამოყენება მიზნის შესაბამისად.

I. 6. მოსწავლემ უნდა შეძლოს გაწაფულად კითხვა.

I. 7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული 

სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვა და გაგება-

გააზრება; ტექსტში ვერბალური და არავერბალური ფორმით 

მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) 

ურთიერთდაკავშირება.

I. 8. მოსწავლემ უნდა შეძლოს მცირე ზომის მხატვრული 

ტექსტების ინტერპრეტირება ვერბალური და არავერბალური 

გზით; ვერბალური ინფორმაციის ვიზუალურად გარდაქმნა და/ან 

პირიქით.

I. 9. მოსწავლემ უნდა შეძლოს წაკითხული ტექსტის მიმართ 

პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა და ახსნა; ტექსტის თემის 

და/ან მასში განხილული კონკრეტული საკითხების შეფასება.

I.10. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული 

სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მაორგანიზებელი ელემენტების, 

სტრუქტურული და კომპოზიციური მახასიათებლების 

ამოცნობა.

I.11. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული 

სხვადასხვა ტიპის ტექსტების ლექსიკურ და სემანტიკურ 

მხარეზე, ენობრივ ფორმებზე დაკვირვება. 

I.12. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კითხვის ნაცნობი სტრატეგიების 

გამოყენება მიზნის შესაბამისად.

I.13. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული 

სხვადასხვა ტიპის მცირე ზომის მარტივი ტექსტების შექმნა 

ნაცნობ თემატიკაზე.

I.14. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ნაცნობი ლექსიკის,  ნასწავლი 

ენობრივ-სინტაქსური კონსტრუქციებისა და სტრუქტურული 

ელემენტების ადეკვატურად გამოყენება; კალიგრაფიისა და 

მართლწერის საბაზისო ნორმების დაცვა.

I.15. მოსწავლემ უნდა შეძლოს წერის ნაცნობი სტრატეგიების 

გამოყენება მიზნის შესაბამისად.
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5. 
 
 
saxelmZRvanelos Sinaarsisa da struqturis Sesaxeb

saxelmZRvanelo ramdenime komponentisagan Sedgeba:

moswavlis wigni (or nawilad)
maswavleblis wigni
moswavlis rveuli

moswavlis wigni da misi struqtura

moswavlis wigni meore klasis saxelmZRvanelos ZiriTadi komponentia. saxelmZRvanelos 
agebis safuZveli masalis Tematuri mowesrigebaa, rac imas niSnavs, rom yoveli Tavi (sul 12 
Tavia) erTi konkretuli Temis da am Temaze Seqmnili sxvadasxva tipis nawarmoebebis 
(SemecnebiTi da mxatvruli) Seswavlas eTmoba. sul 12 Temaa, zog Temas ori kvira EeTmoba, 
zogs – sami, oTxi an xuTi; jamurad – 34 kvira (igulisxmeba, rom Temebis raodenoba odnav 
naklebia saswavlo dReebis mTlian maqsimalur raodenobaze, raTa maswavlebels ramdenime 
saaTi TadariGgSi hqondes).

Temebis ganawileba Tavebisa da kvirebis mixedviT aseTia:

Tavi 1 swavlis siyvaruli    2 kvira (14 saaTi) 
Tavi 2 kargi da cudi       3 kvira (21 saaTi)
Tavi 3 saxaliso ambebi     3 kvira (21 saaTi)
Tavi 4 bavSvebi mwerlobaSi    3 kvira (21 saaTi)
Tavi 5 cxovelebi leqsebsa da moTxrobebSi 5 kvira (35 saaTi)
Tavi 6 buneba da oTxi dro    4 kvira (27 saaTi)
Tavi 7 igav-arakebis sibrZne   3 kvira (20 saaTi)
Tavi 8 Cemo kargo qveyanav    2 kvira (13 saaTi)
Tavi 9 Targmnis xelovneba    1 kvira (10 saaTi)
Tavi 10 Zala erTobaSia!    3 kvira (21 saaTi)
Tavi 11 xalxuri Semoqmedeba   2 kvira (14 saaTi)
Tavi 12 Cven da Teatri    3 kvira (21 saaTi)

saxelmZRvanelos mixedviT, pirvel TavSi mocemulia 8 gakveTili, Tumca unda gaviTvalis-
winoT, rom saswavlo wlis dasawyisSi maswavlebelma wigniT muSaobis dawyebamde Caataros 
Sesavali mecadineoba; da, garda amisa, mas sWirdeba dro moswavlis rveulze samuSaod.

SeniSvna: moswavlis wigni gayofilia or nawilad. meore nawili danomrilia orgvarad. 
sarCevSi gverdebi miTiTebulia pirveli, msxvili SriftiT mocemuli numeraciis mixedviT. 
meore, mkrTali da patara SriftiT dabeWdili numeracia gulisxmobs pirveli wignis gagr-
Zelebas, rac datovebulia specialurad. es maswavlebels gauadvilebs, iolad ipovos is 
gverdi, romlis nomeric zogierT SemTxvevaSi maswavleblis wignSia miTiTebuli (savar-
jiSoebis, pasuxebi, konkretuli savarjiSos an davalebis miTiTeba da a.S.).

yoveli Tavis dasawyisSi calke gverdze moTavsebulia Tavis nomeri, saTauri da saTana-
do naxati. es gverdi erTgvari Sesavali saubrisaTvis gamoiyeneba.

teqstebi
saxelmZRvaneloSi Setanilia moTxrobebi, zRaprebi, miTebi, legendebi, igav-arakebi, 

leqsebi, enciklopediur-SemecnebiTi Sinaarsis teqstebi.
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saxelmZRvanelos teqstebi SerCeulia ramdenime niSniT: 1) Seesabamebodes Temas;  
2) gaaCndes mxatvruli (an SemecnebiTi) Rirebuleba; 3) Seesabamebodes moswavleTa asakobriv 
Taviseburebebs.

wignis yovel teqsts mosdevs davalebaTa bloki. ZiriTadad 3 tipis davaleba gvxvdeba: 
1) kiTxvebze pasuxi – teqstTan dakavSirebuli SekiTxvebi. isini isea SerCeuli, rom mas-

wavlebeli iolad mixvdes, rogor gaiges moswavleebma teqsti;
2) werilobiTi davaleba – werilobiT davalebaTagan zogi moswavlem samuSao rveulSi 

klasSive unda Seasrulos, zogi ki saSinao davalebad eZleva. 
3) zepirmetyvelebis savarjiSoebi – zog SemTxvevaSi moswavleebs dasmul sakiTxebze 

TavianTi azris gadmocema moeTxovebaT. zogierTi savarjiSo jgufuri muSaobisTvisaa gan-
sazRvruli. jgufur muSaobas sul ramdenime wuTi eTmoba. TiToeul jgufSi 3-5 moswavle 
unda iyos.

yvela teqsti ilustrirebulia bavSvisaTvis gasagebi, saxaliso suraTebiT. teqstebi spe-
cialurad SerCeuli, advilad aRsaqmeli, kargad sakiTxavi SriftiTaa awyobili.

iseve, rogorc wina klasis saxelmZRvaneloSi, am wignSic uzarmazari roli eniWeba 
leqsikaze muSaobas. ucnobi leqsikuri erTeulebi teqstebTan, arSiebzea ganmartebuli. es 
ar niSnavs, rom sxva sityvebze yuradReba ar gamaxvildes. leqsikuri savarjiSoebi uxvadaa 
davalebaTa blokebSic. 

Teoriuli sakiTxebi
rubrikaSi `saxelosno~ Setanilia garkveuli Teoriuli masala. cxadia, swavlebis mizani 

is ki ar aris, rom bavSvebs es mcire Teoriuli teqstebi davazuTxvinoT, aramed is, rom mos-
wavles SeeZlos, SeZenili codna praqtikulad gamoiyenos. ar aris aucilebeli Sesabamisi 
teqstobrivi masalis zepirad an Tundac TxrobiT daswavla. mTavaria, moswavlem SeZlos 
wakiTxulis gaazreba, Semdeg ki savarjiSoebis Sesruleba da SekiTxvebze pasuxebis gacema.

vano da qvevri

patara vano Tavaxdili qvevris pirTan idga da Za-

lze gabrazebuli salanZRav sityvebs butbutebda. 

qvevri carieli iyo da bavSvs Tavisi sityvebi ukan 

ubrundeboda.

vanom dedas SesCivla:

– am wyeulma qvevrma lanZRviT amikloo.

dedam upasuxa:

– Svilo, Seni Tavi Sen TviTonve gagilanZRavs. 

cariel qvevrs rasac CasZaxeb, imasve amogZaxebso.  

iakob gogebaSvili

savarjiSoebi:

1. ras akeTebda vano qvevris pirTan?

2. ra ukvirda bavSvs?

3. ratom ubrundeboda ukan vanos Tavisi sityvebi?

4. ganmarte, ra mniSvneloba aqvs sityvas –  SesCivla.

5. ra auxsna dedam Svils?

6. gaixsene mniSvnelobiT sapirispiro sityva:

a)  carieli – ...  b)  Tavaxdili – ...

7.  gadaiwere andaza: 

`qvevrs rasac CasZaxeb, imasve amogZaxebso.~

8.  moTxrobaSi vin ambobs am andazas?

9. gamoiyene sityva eqo, moifiqre winadadeba da rveulSi 

Cawere.

savarjiSoebi:

1. ra Cveva hqonda patara sandros?

2. rogor moindoma bebiam sandros gamosworeba?

3. ra pasuxi moifiqra sandrom?

4. rogori bavSvia sandro? SearCie pasuxi:

a)  daufiqrebeli       b)  gonebamaxvili         g)  sevdiani

     sakuTari arCevani daasabuTe.

5. sandros bebias rogor daaxasiaTeb?

6. daimaxsovre, rogor iwereba: tkbileuli,  kanfeti

7. moifiqre winadadebebi am sityvebis gamoyenebiT da 

rveulSi Cawere.

bevrze bevri

sandros Zalian uyvars xili da tkbi leuli. rac 

unda bevri misceT, mainc bevrs iTxovs:

– bebi, mome vaSli! bBevri vaSli!

– bebi, mome Txili! Bbevri Txili!

– bebi, mome bevri, Bbevri kanfeti!

erTxel bebiam sandro kalTaSi Caisva da uTxra:

– sul bevrs da bevrs rom gaiZaxi, Aaba, vnaxoT, ra 

gvaqvs bevri!

Tavi? – erTi!

xeli? – ori!

Subli? – erTi!

Tvali? – ori!

Ffexi? – ori!

xom xedav, yvelaferi an erTi 

gaqvs, an – ori.

sandro dafiqrda.

– me Tma maqvs bevrze bevri!

Bbebias gaecina da SviliSvils bevri Txili misca.

marijani

eqo sakuTari xmis 

gamoZaxili; 

mTaSi eqo gaismis.
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comis kacuna

dasawyisi: 12:00

kinoTeatri `cerodena~

1. es romeli multfilmis afiSaa?

2. romel kinoTeatrSi gadis es multfilmi?

3. romel saaTze iwyeba?

4. daamzade Seni sayvareli multfilmis afiSa.

savarjiSoebi:

1. sad imogzaura erTma kacma?

2. ra daitrabaxa man, roca Sin dabrunda?

3. rogor daiWira is mezobelma tyuilSi?

4. gaixsene andaza, romelic am ambavs Seesabameba.

5. ganmarte am moTxrobis saTauri.

6. ipove mniSvnelobiT sapirispiro sityvebi:

Cveulebrivi                           gamogonili

namdvili                                   gasaocari

7. gadaiwere da daasrule winadadebebi:

a)  crupentelam tyuili trabaxiT yvelas yurebi ...

b)   me iq iseTi saocari rameebi vnaxe, Tqven aq arc ki  ...

cocxali tyuili 

iyo erTi crupentela kaci. erTxel samogzaurod 

ucxo qveyanaSi wavida. Sin rom dabrunda, tyuili 

trabaxiT yvelas yurebi gamouWeda: 

– me iq iseTi saocari rameebi vnaxe, 

rom Tqven aq arc ki dage sizmrebaTo.

– mainc ra naxe aseTio? – hkiTxes 

mezob lebma. 

– ai, magaliTad, indoeTSi virebi xis 

totebze arxeinad gadi-gamodiodneno, 

– amayad upasuxa crupentelam.

am dros iqve, xis ZirSi, viri balaxs 

Zovda. erTma mezobelma uTxra: 

–Tu Seni naambobi namdvilad tyuili 

ar aris, ager viri da ager xe, aba, aqac gavideso.

crupentela mixvda, rom cocxali tyuili wamos-

cda.

 iakob gogebaSvili

34 35
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saxelosno   afiSa

moswavlis wignis sanimuSo gverdebi

nebismieri teqsti, iqneba es moTxroba 
Tu leqsi, Tavis Sinaarss Seesabameba 
da masSi saTanado leqsikas vxvdebiT. 
winadadebebi isea SerCeuli, rom bavSvs 
kiTxva gauadvildes.

ucxo sityvebi arezea 
ganmartebuli

savarjiSoebis 
blokirubrika Teoriuli 

sakiTxebisTvis 

Temis saTauri.
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moswavlis rveuli

saxelmZRvanelos axlavs specialurad Seqmnili moswavlis rveuli, romelic ori nawilisagan 

Sedgeba. pirveli moicavs moswavlis wignis teqstebis damatebiT savarjiSoebs; meoreSi ki war-

modgenilia marTlwerisa da leqsikuri maragis gamdidrebis mizniT Sedgenili savarjiSoebi. 

isini sagangebod aris Seqmnili e. w. tipuri Secdomebis aRmosafxvrelad, marTlweris dasau-

fleblad. rveulis sawyisi gverdebi bavSvebisaTvis axali badis dauflebas eTmoba. momdevno 

gverdebze moTavsebulia damatebiT savarjiSoTa mTeli sistema, romelic gaRrmavebuli swav-

lebisTvisaa gankuTvnili. 

moswavlis rveulSi mocemuli davalebebi xSirad marTlweris unaris ganviTarebas isaxavs 

miznad. meore klasis moswavle ver SeZlebs Teoriuli masalis srulad aRqmasa da gaTavisebas, da 

esg-s moTxovnebiT, es arcaa gaTvaliswinebuli; aq gamoyenebulia moswavlis enobrivi gamoc-

dileba da unarebi. moswavlis rveulSi mocemuli enobrivi davalebebi moswavles daakvirvebs ama 

Tu im enobriv faqtze, es ki daexmareba mas swori formebis gamoyenebaSi. amitom mniSvnelovania 

maswavlebelma gamoiyenos Semdegi aqtivobebi: dausaxelos/dauweros nimuSebi, msgavsi tipis 

sityvebi, frazebi an winadadebebi, da Semdeg sTxovos moswavles maTi Sesruleba (ix. mag., moswav-

lis rveuli, gv.85, sav. N4, gv. 89, sav. N1 da a.S.);

enobrivi codnis ganmtkicebis mizniT maswavlebels aseve SeuZlia msgavsi magaliTebi/

Sesatyvisi formebi moaZebninos saxelmZRvaneloSi. 

8 9

neki mokle TiTia.

poni dabalia.

rusiko tiris.

teqsti: `bejiTi da zarmaci~

5. daixmare wigni da gaaswore Secdoma:

niko da gigo erT skolaSi swavlobd en, 
erTad isxd en klasSi, erTad 
TamaSobd en derefanSi. sasadiloSic ki 
erTad Sediod en. isini mxolod erT 
rameSi ver Tanxmdebod en.

_

_

_

_

_

6. gaagrZele nimuSis mixedviT:

moswavle _ 

qaRaldi _ 

Wikarti _ 

fanqari _ 

makrateli _ 

moswavleebi

7. gamoicani da Cawere gamotovebuli aso:

feradi qa aldi  saxaliso vi torina 

erTi    erTze meti
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1. miuwere sapirispiro sityva: (Zlieri, bejiTi)

zarmaci – susti –  

3. ipove da gaaswore Secdoma:

4. Cawere gamotovebuli aso:

erTguli megobari

bejiTi bavSvi

Sromismoyvare adamiani

Zia Tedo Sromis moyvarea.

Tedo kai adamiania.

nika er guli megobaria. lizi Wkviani bavS      ia.

2. sworad gadaiwere:

1. aRwere sxeuli: ipove mxari, mklavi, idayvi, maja, barZayi, wvivi, 
koWi, qusli, terfi.

kiseri

mkerdi

weli

muxli

Tema 1 - adamiani Tema 1 - adamiani

moswavlis rveulis I nawilis 

sanimuSo gverdi

moswavlis rveulis  

II nawilis sanimuSo gverdi

teqstebTan dakavSirebuli 
savarjiSoebi

muSaoba leqsikaze

axali badis asaTvisebelad asoebs 
xelaxla vwerT.
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erovnul saswavlo gegmaSi formulirebuli miznebis misaRwevad saxelmZRvaneloSi 
gamoiyeneba rogorc tradiciuli, ise axali tipis strategiebi.

1. zepirmetyveleba

1.1. rubrika `saxelosno~ 

metyvelebis amocanebis gadasaWrelad am rubrikaSi dagegmili aqtivobebia: saklaso 
wesebis Sedgena; naxatis aRwera; moTxrobis Sedgena; afiSis ganxilva da sxva. ix. moswav-
lis wigni, rubrika `saxelosno~.

1.2. moTxrobaze muSaoba 

teqstTan dakavSirebuli SekiTxvebis garda, mniSvnelovania, moTxrobis kiTxvisas,  
yoveli epizodis dasrulebis Semdeg, maswavlebelma dasvas SekiTxvebi: Tqveni azriT, amis 
Semdeg ra moxdeba? ras gaakeTebs gmiri imisTvis, rom ...? Seni azriT, SesaZlebelia, aseTi 

6. 
 
 
saxelmZRvaneloSi gamoyenebuli ZiriTadi meTodebis aRwera            

 sagnis mimarTulebebis mixedviT 

moawyveT Cveneba

ekranis logoTi aRniSnulia nawarmoebebi, romelzec gadaRebulia asakisTvis Sesabamisi 
filmi an multfilmi, an saerToa (emTxveva) personaJi da Tema (magaliTad, „Svlis nukris 
naambobi“ da „bembi“) an filmi exeba Temas, romelic gaSlilia Sesaswavl TavSi da a.S. 

Tu moswavlis wignSi nawarmoebis saTaurTan mocemulia miTiTebuli niSani, es imas niS-
navs, rom saxelmZRvanelos avtorebis rekomendaciiT, maswavlebelma, sasurvelia, moiZios 
miTiTebuli videomasala, mokle informacia filmis gamoSvebis wlis, reJisoris Tu sxva 
mniSvnelovan ambebisa da pirovnebebis Sesaxeb  da am nawarmoebis Seswavlis Semdeg aCvenos 
moswavleebs klasSi. Cveneba SeiZleba 2 sagakveTilo saaTsac gagrZeldes. qvemoT moce-
mulia videomasalis damuSavebisas sagakveTilo procesSi dasmuli SekiTxvebisa da gansax-
orcielebeli aqtivobebis nimuSebi:

• sad gawyda filmis Cveneba? ra iyo pirvel nawyvetSi? igulisxmeba Sinaarsi;
• emTxveva Tu ara nawarmoebisa da ekranizaciis saTauri? da Tu aris gansxvaveba, ims-

jelon, romeli versia moswonT da ratom;
• videomasalaSi (filmSi, multfilmSi...) ra aris mocemuli gansxvavebulad? damatebu-

lia an aklia personaJi Tu ambavi; Secvlilia finali... aqve gaimarTeba msjeloba 
reJisoris fantaziiT Seqmnil masalaze;

• SesaZlebelia Sefasdes kostiumebi da daisvas kiTxvebi, romel personaJs ra tipis 
tansacmeli ufro mouxdeboda da ratom;

• Seiqmnas filmis afiSa;
• Seiqmnas filmis reklama: moswavleebis CarTulobiT daiweros scenari romelSic Caer-

Tveba bavSvebis mier xmaTa umravlesobiT arCeuli musika. maswavlebelma saboloo pro-
duqti videoze aRbeWdos. an: gakeTdes sareklamo plakati CanaxatebiTa da slogane biT.

• daidgas kostiumirebuli speqtakli am nawarmoebis mixedviT. sasurvelia, am kosti-
umebis mxatvrebi Tavad moswavleebi iyvnen. magaliTad, Cveulebrivi tansacmeli 
qaRal dis elementebiT iyos SefuTuli.
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ram moxdes?.. an kidev: rogor mohyveboda am ambavs sxva personaJi? am dros moswavle `iZu-
lebuli~ xdeba, im personaJis adgilze warmoidginos Tavi, ifiqros, ras dainaxavda, Semdeg 
ki gadmosces.

2. kiTxva 

kiTxvis meTodikaSi viyenebT Semdeg ZiriTad strategiebs:

 a. individualuri kiTxva;

 b. gagrZelebebiT kiTxva;

 g. xmamaRla jgufurad kiTxva;

 d. amorCeviT kiTxva;

 e. Cumi kiTxva;

 v. gamomsaxvelobiTi kiTxva.

vinaidan pirveli sami tradiciuli da sayovelTaod gavrcelebulia, maT aRweraze 
yuradRebas aRar SevaCerebT.

Cumi kiTxva

vinaidan skolis erT-erTi amocana bavSvis wignTan urTierTobisaTvis momzadebaa, 
didi mniSvneloba eniWeba im unaris ganviTarebas, rom moswavlem SeZlos damoukideb-
lad aiRos xelSi teqsti, waikiTxos da gaigos igi.

amisaTvis maswavlebeli avalebs moswavleebs, gadaSalon wignebi da Tavadve, Cumad, 
damoukideblad waikiTxon teqsti. garkveuli drois Semdeg sTxovs, daxuron wignebi da 
SekiTxvebis meSveobiT arkvevs, gaiges Tu vera wakiTxuli.

gansakuTrebiT sasargebloa aseTi varjiSi ara saxelmZRvanelos teqstebze, aramed 
sxva wignebidan amokrebil momcro zomis nawarmoebebze, romlebic specialurad amoi-
beW deba moswavleTaTvis (an, im SemTxvevaSi, Tu moswavleebs saSualeba aqvT, sasurve-
lia, SeiZinon).

amorCeviT kiTxva

cnobilia, rom swavlis pirvel wlebSi, gansakuTrebiT I-II klasebSi moswavle sakmaod 
swrafad imaxsovrebs teqsts da ki ar kiTxulobs, faqtobrivad, zepirad ambobs. aseT 
`kiTxvas~ araviTari Sedegi ar moaqvs. maswavleblis mizania, rogorme `Seaferxos~ 
zepiroba da moswavlis winaSe dasvas iseTi amocana, romelic mas aiZulebs, marTlac 
amoikiTxos esa Tu is sityva an fraza.

amisaTvis:
a) maswavlebeli iTxovs ama Tu im fragmentis wakiTxvas (magaliTad, `waikiTxe me-2 

striqoni~, `waikiTxe bolo striqonis meore sityva~, `waikiTxe saTauri~ da a.S.)
b) maswavlebeli specialuri trafaretis meSveobiT (romelzec amoWrilia erTi 

striqonis zomis marTkuTxedi) muSaobs, afarebs trafarets ama Tu im moswavlis wigns 
da iTxovs imis amokiTxvas, rac moCans trafaretSi.

gamomsaxvelobiTi kiTxva

es aqtivoba mcire jgufebad da wyvil-wyvilad muSaobisas gamoiyeneba.
kiTxvis srulfasovani dauflebisaTvis arsebiTi mniSvneloba aqvs ara mxolod kiTx-

vis temps, azrianobasa  da siswores, aramed intonaciis marTebulad gadmocemas da 
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eqspresiulobasac. amis misaRwevad saukeTeso saSualebaa teqstze wyvil-wyvilad da 
jgufurad muSaoba:

a) wyvilebad muSaoba

am dros mizanSewonilia ukve ganvlil masalaze muSaoba. TiToeuli wyvili amzadebs 
maswavleblis mier SerCeul teqsts. rolebs erTmaneTSi Tavadve inawileben. mosamzade-
blad eZlevaT 5 wuTi. mas Semdeg, rac yvela mzadaa, maswavlebels SerCeviT gamohyavs 3 
wyvili. TiToeuli wyvili xmamaRla waikiTxavs sakuTari personaJisa Tu avtoris 
teqsts. maswavlebeli da klasi Seafaseben sxvadasxva kriteriumebiT: gamomsaxvelobiT 

kiTxva, uSecdomod kiTxva, yoymanisa da arasaWiro pauzebis gareSe kiTxva.

b) jgufuri muSaoba
klasi daiyofa ramdenime mcire jgufad (TiToSi 4-5 bavSvi). TiToeul jgufs eZleva 

erTi romelime teqsti (SesaZlebelia rogorc zRapari, ise _ gogebaSvilis teqstebi). 
jgufma Tavad unda SearCios erT-erTi moswavle (dialogis SemTxvevaSi _ ori), romel-
ic xmamaRla, klasis winaSe waikiTxavs teqsts.  jgufis wevrebi exmarebian moswavles, 
teqstis xmamaRla kiTxvis momzadebaSi, aZleven rCevebs. am mosamzadebel samuSaos unda 
daeTmos ara umetes 10 wuTisa. mas Semdeg, rac yoveli jgufi moamzadebs namuSevars, 
gaimarTeba xmamaRla kiTxva: SerCeuli moswavleebi gamodian da ukve klasisa da maswav-
leblis winaSe xmamaRla kiTxuloben teqsts. bolos moewyoba namuSevrebis Sefaseba 
sxvadasxva kriteriumebis mixedviT: gamomsaxvelobiT kiTxva, uSecdomod kiTxva, yoy-

manisa da arasaWiro pauzebis gareSe kiTxva.

3. wera

oriode sityviT rveulis badis Sesaxeb. me-2 klasSi, Cveni azriT, badis vertikaluri 
xazebi aRar aris saWiro (es ase iyo miRebuli aqamdec); vinaidan bade icvleba (masSi ver-
tikaluri xazebi aRar aris), swavlis pirveli ori kvira axal badeSi asoebis gamoweras 
daeTmoba. es Tan gameorebis funqciasac Seasrulebs. ori kviris Semdeg ukve SeiZleba 
sxvadasxva tipis weriTi davalebebis Sesruleba.

weras yovel gakveTilze unda daeTmos garkveuli dro (daaxloebiT 10-15 wuTi). 
weris savarjiSoebi mocemulia rogorc moswavlis wignSi, ise weris rveulSi. SesaZloa, 
maswavlebelma weris rveuli dava lebebisTvis gamoiyenos. mniSvnelovania, rom yvela 
savarjiSos Sesruleba klasSi daiw yos da moswavleebs am davalebis Sin dasasruleblad 
zusti instruqciebi mieces. rveulis meore nawilSi SemoTavazebulia modelebi, nimuSe-
bi mcire Txzulebis Sesaqmnelad. moswavleebi jer gaecnobian nimuSebs, Semdeg ki 
Seecdebian, damoukideblad Seqmnan msgavsi Txzuleba. Tu romelime moswavles am etapze  
gauZneldeba nimuSebisagan gansxvavebuli azrebis damoukideblad Camoyalibeba, 
SesaZlebelia, man airCios mocemuli nimuSebidan misTvis ufro mosawoni winadadebebi 
da gamoiyenos Txzulebis werisas.

aqtivobebis tipebi aseTia:

a. gadawera (dafidan da wignidan);

b. karnaxi;

g. gamotovebuli sityvis Cawera winadadebaSi;

d. areuli sityvebis winadadebad mowesrigeba;

e. winadadebis dasruleba;

v. winadadebis Sedgena;
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z. naxatis aRwera;

T. mcire Txzulebis Seqmna.

გადაწერა 

აქტივობის შესახებ: აქტივობა გამოიყენება წერის ეტაპზე. იგი ემსახურება წერითი მეტყველების 

ტექნიკის განვითარებას. აქტივობის მიზნები: 

• წერის ტექნიკის განვითარება; 

•  წერის პროცესის გააზრება. 

აქტივობის ორგანიზების ფორმა: ინდივიდუალური. 

რესურსები: რვეული, სახელმძღვანელო, დაფა, ცარცი/მარკერი, კალამი. 

აქტივობის აღწერა: სამუშაოს დაწყებამდე მასწავლებელმა მოსწავლეებს ზეპირი ინსტრუქციის 

სახით უნდა აუხსნას, რომ მათი ამოცანაა, ზუსტად გადაწერონ შეთავაზებული ნიმუში (დაფიდან, 

სახელმძღვანელოდან თუ სამუშაო რვეულიდან). მასწავლებელი უხსნის/შეახსენებს მოსწავლეებს, 

რომ სათაური იწერება შუაში, ძირითადი ტექსტის გადაწერა კი იწყება სათაურიდან სამი ხაზის 

გამოტოვებით. აუცილებელია აგრეთვე იმის შეხსენებაც, რომ გადაწერისას მოსწავლეებმა სიტყვებს 

შორის ორი უჯრა უნდა გამოტოვონ, წინადადების ბოლოს კი წერტილი დასვან. წერის დაწყებამდე 

მასწავლებელმა ორჯერ მაინც უნდა წაუკითხოს მოსწავლეებს გადასაწერი ტექსტი, მკაფიოდ და 

სათანადო ინტონაციური აქცენტების დასმით. ამის შემდეგ მასწავლებელი ამოწმებს მოსწავლეთა 

მზადყოფნას წერითი დავალებისათვის (მომარჯვებული აქვთ თუ არა მოსწავლეებს კალმები, 

სწორად უდევთ თუ არა მერხზე რვეულები, გადაშლილი აქვთ თუ არა რვეულები სათანადო გვერდზე). 

ამის შემდეგ მოსწავლეებს ეძლევათ დაახლოებით 10 წუთი ტექსტის გადასაწერად. აღწერილი 

აქტივობისათვის ადეკვატური სავარჯიშოებია: ”გადაწერე ანდაზა”, ”გადაწერე მოთხრობის სათაური 

და პირველი აბზაცი”, ”გადაწერე ლექსი” (მისი მოცულობა ერთ სტროფს არ უნდა აღემატებოდეს). 

აქტივობის ხანგრძლივობა: 10-12 წუთი. შეფასება: აქტივობით ფასდება, შეუძლია თუ არა მოსწავლეს 

• საწერ ბადეში ორიენტირება; 

• წერის მიმართულების დაცვა; 

• ნაბეჭდი ტექსტის გადაწერა; 

• სათაურს, ასოებსა და სიტყვებს შორის სათანადო მანძილის დაცვა.

კარნახი

აქტივობის შესახებ: აქტივობა კომპლექსური სახისაა – იგი ფარავს ზეპირმეტყველებისა და 

წერის მიმართულებებს. აქტივობა ემსახურება მოსმენილი ინფორმაციის წერაში ტრანსფერირების 

(გადატანის) უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

აქტივობის მიზნები:

• ფონოლოგიური უნარების განვითარება;

• მოსმენილი ინფორმაციის წერაში ასახვის უნარის განვითარება;

• წერის ტექნიკის განვითარება;

•  სასიცოცხლო უნარ-ჩვევების (თანამშრომლობის უნარის) განვითარება.

აქტივობის ორგანიზების ფორმა: ინდივიდუალური/წყვილური.

რესურსები: რვეული, დაფა, ცარცი/მარკერი, კალამი.
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აქტივობის აღწერა: აქტივობა კომპლექსური სახისაა – იგი ფარავს ზეპირმეტყველებისა და 

წერის მიმართულებებს. ჩასაწერი სიტყვა/ფრაზა ჯერ ზეპირმეტყველების დონეზე მუშავდება. 

დამუშავების შემდეგ მოსწავლეებს ევალებათ, რომ თავიანთ სამუშაო რვეულებში ან დაფაზე დაწერონ 

იგი. მაგ., მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს: „მე გეტყვით სიტყვას, თქვენ კი ჩაიწერეთ ეს სიტყვა 

რვეულში“. ცხადია, მასწავლებელი არჩევს მოსწავლეების მიერ არაერთგზის წაკითხულ, ნაცნობ, 

ერთ ან ორმარცვლიან სიტყვებს (მაგ: დედა, ბუ, მეფე, ბიჭი). შესაძლებელია, რომ მასწავლებელმა 

მარცვლებადაც დაანაწევროს სიტყვა, მოსწავლეებმა კი სიტყვად აქციონ მარცვლები და ჩაიწერონ 

ისინი რვეულში (გრაფიკული ნიმუშის გამოუყენებლად).

მოსწავლეთა გასახალისებლად კლასი შეიძლება დავყოთ წყვილებად და აქტივობას კითხვა-პასუხის 

ფორმა მივანიჭოთ. ამ შემთხვევაში წყვილებში მუშაობა ამგვარად წარიმართება:

მოსწავლე ეკითხება თავის მეწყვილეს: „რა გქვია შენ?“პასუხის მოსმენის შემდეგ კი ჩაიწერს 

მეწყვილის სახელს რვეულში.

აქტივობის ხანგრძლივობა: 10-12 წუთი.

შეფასება: აქტივობით ფასდება, შეუძლია თუ არა მოსწავლეს:

• მოსმენის შემდეგ (ან კარნახით) ნაცნობი ორთოგრაფიული ხატის მქონე სიტყვების

დაწერა;

• ბგერებისაგან/მარცვლებისაგან სიტყვის შედგენა და ჩაწერა;

•  თანამშრომლობა. 

გამოტოვებული სიტყვის ჩაწერა წინადადებაში

აქტივობის შესახებ: იმისათვის, რომ მოსწავლე წარმატებული მკითხველი იყოს, აუცილებელია, 

რომ მან ისწავლოს ტექსტში ორიენტირება, თავისუფლად შეძლოს მისი სტრუქტურული ერთეულების 

ამოცნობა.

აქტივობის მიზანი: მოსწავლეები შეძლებენ

1. ტექსტის სტრუქტურული ერთეულების აღქმას;

2. ტექსტში ორიენტირებას;

3. ტექსტში მითითებული ადგილის მოძიებასა და წაკითხვას.

რესურსები: სახელმძღვანელო, დაფა, ცარცი/მარკერი, რვეული, საწერი კალამი.

აქტივობის აღწერა:

1. ორ ან სამაბზაციანი ტექსტის წაკითხვის შემდეგ მასწავლებელი დაფაზე წერს ან კითხულობს 

ერთ წინადადებას ამ ტექსტიდან და სთხოვს მოსწავლეებს, მოცემულ მონაკვეთში (მაგ., პირველ 

აბზაცში, ბოლო აბზაცში და ა.შ.) მოძებნონ ამ წინადადების წინა ან მომდევნო წინადადება და ხმამაღლა 

წაიკითხონ იგი.

2. მასწავლებელი დაფაზე წერს წინადადებას, რომელშიც გამოტოვებულია ერთი ან ორი სიტყვა. 

იგი სთხოვს მოსწავლეებს, ტექსტის გარკვეულ მონაკვეთში მოძებნონ მოცემული წინადადება და 

აღადგინონ გამოტოვებული სიტყვა. 

შენიშვნა: ეს აქტივობა შესაძლებელია შესრულდეს ზეპირადაც (მოსწავლეებმა დაასახელონ 

გამოტოვებული სიტყვა და შემდეგ წაიკითხონ წინადადება აღდგენილი სახით) და წერილობითაც 
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(გადაიწერონ წიგნიდან წინადადება ან მოცემულ წინადადებაში გამოტოვებულ ადგილას ჩაწერონ 

საჭირო სიტყვა).

შეფასება: ამ აქტივობით შეიძლება შეფასდეს, შეუძლია თუ არა მოსწავლეს

• ტექსტის სტრუქტურული ერთეულების - აბზაცის, წინადადების, სიტყვის - აღქმა;

• ტექსტში მითითებული ადგილის მონახვა და წაკითხვა

• ტექსტის ყურადღებით წაკითხვა.

მეთოდური მითითება:

1. თავდაპირველად, სასურველია, მეტი მინიშნება მივცეთ მოსწავლეებს, მივუთითოთ მათ 

მონაკვეთი ან აბზაცი, სადაც უნდა მოძებნონ ესა თუ ის წინადადება. ეს გააადვილებს დავალების 

შესრულებას. შემდგომში კი, როდესაც მასწავლებელი დარწმუნდება, რომ მოსწავლეებს უკვე 

შედარებით თავისუფლად შეუძლიათ ტექსტში ორიენტირება, მას შეუძლია თანდათანობით 

გაართულოს აქტივობა და აღარ მიუთითოს, რომელ მონაკვეთში უნდა ეძებონ მოსწავლეებმა ესა 

თუ ის წინადადება.

2. ამ აქტივობის გამოყენება შესაძლებელია მთელ კლასთან, ჯგუფებშიც და წყვილებშიც.

წინადადების დასრულება.

აქტივობის შესახებ: აქტივობა გამიზნულია წერის ეტაპისათვის. იგი ემსახურება მოსწავლეთა 

აზრის წერილობით გადმოცემისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამმუშავებას; სტიმულს აძლევს 

მოსწავლეთა თვითგამოხატვის პროცესს.

აქტივობის მიზნები:

• დასრულებული აზრის წერილობით გამოხატვის უნარის განვითარება;

• კონტექსტის ადეკვატურად აღქმის უნარის განვითარება;

• თვითგამოხატვის უნარის განვითარება.

აქტივობის ორგანიზების ფორმა: ინდივიდუალური.

რესურსები: რვეული, სახელმძღვანელო, დაფა, ცარცი/მარკერი, კალამი.

აქტივობის აღწერა:  მასწავლებელი დაფაზე წერს მარტივ წინადადებებს (არასრული სახით) 

და ავალებს მოსწავლეებს: ა) რვეულებში გადაიწერონ დაფაზე შესრულებული ნაწერი; ბ) 

დამოუკიდებლად დაასრულონ წინადადება (მოსწავლეებმა წინადადება უნდა დაასრულონ 

კონტექსტის გათვალისწინებით, პირადი მოსაზრების საფუძველზე).

მასწავლებელი გადააშლევინებს მოსწავლეებს რვეულს, მოამარჯვებინებს კალმებს; უხსნის 

მოსწავლეებს წერითი სამუშაოს არსს და აძლევს დეტალურ ინსტრუქციას. ინსტრუქცია შემდეგი 

სახისაა:

• გამოიცანით, რომელი სიტყვა უნდა ჩაწეროთ წინადადებაში;

•  გამოცნობის შემდეგ გადაწერეთ წინადადება;

•  გადაწერის დროს დაასრულეთ წინადადება შერჩეული სიტყვით;

•  წინადადების ბოლოს დასვით წერტილი.

მოსწავლეებმა ჩუმად უნდა წაიკითხონ წინადადება და საკუთარი თვალსაზრისის საფუძველზე, 

კონტექსტის გათვალისწინებით, განსაზღვრონ, რომელი სიტყვით უნდა დაასრულონ წინადადება. 

მაგ. „ჩემი საყვარელი წიგნია /------------/“. „ყველაზე კარგად ვერთობი /------------/“.
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მოსწავლემ უნდა შეარჩიოს თავისი საყვარელი წიგნის სათაური თუ საყვარელი გასართობი თამაში, 

გადაწეროს წინადადება და დამოუკიდებლად დაასრულოს იგი. წინადადების ბოლოს უნდა დასვას 

წერტილი.

აქტივობის ხანგრძლივობა: 10-12 წუთი.

შეფასება: აქტივობით ფასდება, შეუძლია თუ არა მოსწავლეს:

• კონტექსტის გათვალისწინებით, სიტყვების ადეკვატურად და დამოუკიდებლად ჩაწერა;

• საკუთარი თვალსაზრისის გამოხატვა;

• შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების გამოვლენა.

მეთოდური შენიშვნა: პირადი თვალსაზრისის საფუძველზე წინადადების დასრულება 

თვითგამოხატვას გულისხმობს და მაღალი დონის სააზროვნო უნარებს მოითხოვს. ამიტომ 

რეკომენდებულია, სირთულეების თავიდან ასაცილებლად, მოსწავლეებმა დაასახელონ კიდეც 

თავიანთი პასუხები. შესაძლოა, მასწავლებელმა დაფაზე ჩამოწეროს რამდენიმე პასუხი, რაც ერთგვარი 

მოდელი იქნება კლასისათვის. შესაძლებელია, ამ დროს გაიმართოს საუბარი/დისკუსია.

წინადადების შედგენა

აქტივობა სიტყვების მიხედვით წინადადების შედგენა.

აქტივობის მიზნები:

• ტექსტის აღქმის, გააზრებისა და გაანალიზების უნარის განვითარება;

• პუნქტუაციის წესების ათვისება.

აქტივობის ორგანიზების ფორმა: ინდივიდუალური.

რესურსები: რვეული, დაფა, ცარცი/მარკერი, კალამი.

აქტივობის აღწერა:

მასწავლებელი დაფაზე წერს რამდენიმე მარტივ, მოსწავლეებისთვის ნაცნობ სიტყვას

და სთხოვს მოსწავლეებს: ა) შეადგინონ წინადადება მოცემული სიტყვების გამოყენებით; 

ბ) შედგენილი წინადადება ჩაწერონ რვეულებში; 

გ) წინადადების ბოლოს დასვან შესაბამისი სასვენი ნიშანი. მაგ: ყვავილები, ლარნაკში, დედამ, 

ჩააწყო /დედამ ყვავილები ლარნაკში ჩააწყო/. ბავშვები, მუზეუმში, მასწავლებელმა, წაიყვანა /

მასწავლებელმა ბავშვები მუზეუმში წაიყვანა./ ნინო, აწყობენ, კუბიკებით, და, გიგა, კოშკს /ნინო და 

გიგა კუბიკებით კოშკს აწყობენ.

აქტივობის ხანგრძლივობა: 8-10 წუთი.

შეფასება: აქტივობით ფასდება, შეუძლია თუ არა მოსწავლეს:

• სათანადო სასვენი ნიშნების გამოყენება;

• თხრობითი/კითხვითი წინადადებების აგება;

• სიტყვათა დასაკავშირებლად კავშირების გამოყენება;

• მოცემული სიტყვების გამოყენებით წინადადების შედგენა;

• დასრულებული აზრის წერილობით ჩამოყალიბება.

მეთოდური შენიშვნა: სასურველია, რომ მასწავლებლის მიერ შეთავაზებული წინადადებები იყოს 
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მარტივი, ნასწავლ ტექსტებში მრავალჯერ წაკითხული; სახელები და ზმნები კი მოცემული იყოს 

სათანადო ბრუნვებსა და ფორმებში.

ნახატის აღწერა

აქტივობა „ასე ამბობს სურათი“

რესურსები: ილუსტრაციები, ტექსტი.

აქტივობის აღწერა: მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ტექსტის ილუსტრაციებს და სთხოვს 

აღწერონ, რას ხედავენ ნახატებზე. მათ უნდა გამოთქვან ვარაუდები, რა შეიძლება იყოს მოთხრობილი 

ამ ტექსტში, რატომ ფიქრობენ ასე, რა მინიშნებას / მინიშნებებს ეყრდნობიან. შემდეგ მასწავლებელი 

კლასს უკითხავს ტექსტს. მოსწავლეები ადარებენ მოსმენილს საკუთარ ვარაუდებს.

შეფასება: შეფასდება წარმოსახვისა და დაკვირვების, ნახატის წაკითხვის უნარი, აგრეთვე 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგების და ვიზუალურ მასალასთან მისი დაკავშირების უნარი.

მეთოდური მითითება: ილუსტრაცია არ უნდა იყოს ორზე მეტი და ძალიან გადატვირთული, რათა 

მოსწავლეებს არ გაურთულდეთ მისი აღქმა.

კავშირი სხვა საგნებთან: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.
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didaqtikuri TamaSebi 

kiTxvis, werisa da zepirmetyvelebis ganviTarebisaTvis

gTavazobT ramdenime didaqtikur TamaSs, romelTa gamoyenebac gakveTilze Zalian 
sasargeblo iqneba rogorc sasurveli saswavlo Sedegebis misaRwevad, ise imisaTvis, rom 
saswavlo procesi saxaliso da Zaldautanebeli gaxdes.

1. sityvebis moZebna
maswavlebeli aZlevs klass 3 wuTs da moswavleebma unda moZebnon saxelmZRvaneloSi 

garkveuli raodenobis oTxasoiani (xuTasoiani da a.S.) sityva.

2. sityvebis Sedgena
maswavlebeli dafaze wers sityvas da moswavleebma furclebze damoukideblad unda 

SeZlon, rac SeiZleba meti sityvis mofiqreba dawerili sityvis asoebis gamoyenebiT.

3. grZeli sityva
maswavlebeli dafaze dawers asoebs da moswavleebma am asoebis gamoyenebiT unda 

moifiqron, rac SeiZleba grZeli sityva.

4. marcvlebisgan sityvis Sedgena
maswavlebeli dafaze wers marcvlebs da moswavleebma maTi gamoyenebiT unda Seadginon, 

rac SeiZleba meti sityva.

5. `gamoicani sityva!~
dafaze daiwereba romelime sityvis pirveli da bolo asoebi, xolo Sua asoebis nacvlad 

tireebi (magaliTad, sityvis `saxli~ nacvlad iqneba s---i). moswavleebma rigrigobiT unda 
gamoicnon, romeli asoebi aklia. asaxeleben jer erT asos. Tu sworad gamoicnoben, tires 
adgilas iwereba aso, Tu vera – Aaxali aso unda daasaxelos sxva moswavlem da a.S.

6. amoSlili sityvebi
ukve Seswavlili teqstidan maswavlebeli amoSlis yovel me-5 sityvas. bavSvebma unda 

gamoicnon, romeli sityvebia amoSlili.

7. amoSlili marcvlebi
ukve Seswavlili teqstidan maswavlebeli amoSlis yoveli sityvis bolo marcvals. 

bavSvebma unda gamoicnon, romeli marcvlebia amoSlili.
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7. 
 
 
rekomendaciebi SefasebisTvis

moswavlis  Sefasebis  sistema

moswavlis Sefasebis mizani, principebi da amocanebi

1. moswavlis Sefasebis mTavari mizania swavla-swavlebis xarisxis marTva, rac gulisx-
mobs, erTi mxriv, swavlis xarisxis gaumjobesebaze zrunvas da, meore mxriv, swav-
la-swavlebis xarisxis monitorings. Sefaseba unda iZleodes informacias moswavlis 
individualuri winsvlis Sesaxeb. 

2. moswavlis Sefaseba aris swavla-swavlebis ganuyofeli nawili. Tanamimdevruli 
saganmanaTleblo procesis uzrunvelsayofad moswavlis Sefaseba unda daefuZnos 
swavlis konstruqtivistul principebs. 

3. moswavlis Sefasebis ZiriTad amocanebs warmoadgens: 

a) aCvenos, rogor mimdinareobs moswavlis codnis Camoyalibebis procesi da mexsiere-
baSi codnaTa urTierTdakavSireba;

b) axali saswavlo sakiTxis/Temis dawyebamde daadginos moswavlis winare codna da 
warmodgenebi;

g) gamoavlinos, ramdenad axerxebs moswavle sakuTari Zlieri da susti mxareebis da-
moukideblad Sefasebas, aseve, ramdenad gaazrebul da efeqtian nabijebs dgams igi sa-
kuTari winsvlis xelSesawyobad;

d) moicvas samive kategoriis codna;

e) aCvenos, ramdenad axerxebs moswavle codnis erTobliobaTa funqciurad gamoyene-
bas Sinaarsian konteqstebSi.

4. ZiriTadi amocanebis gadasaWrelad moswavlis SefasebaSi upiratesoba mieniWeba  
kompleqsur, konteqstis mqone davalebebs, romelTa Sesruleba moswavles ubiZgebs 
codnis sxvadasxva komponentis interaqtiurad da Tanadroulad gamoyenebisken.

ganmsazRvreli da ganmaviTarebeli Sefaseba

1. Sefaseba SeiZleba iyos: ganmsazRvreli da ganmaviTarebeli. 

2. ganmsazRvreli Sefaseba adgens moswavlis miRwevis dones sagnobrivi saswavlo geg-
mis SedegebTan mimarTebiT. 

3. ganmaviTarebeli Sefaseba adgens TiToeuli moswavlis ganviTarebis dinamikas da 
mimarTulia swavlis xarisxis gaumjobesebisken. 

amonaridi „erovnuli saswavlo gegmidan“
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ganmsazRvreli da ganmaviTarebeli Sefasebebis aRweriloba

ganmaviTarebeli ganmsazRvreli

miznebi swavlis xarisxis gaum-
jobeseba;

moswavlis winsvlisa da 
ganviTarebis xelSewyo-
ba.

moswavlis akademiuri 
miRwevis donis dadge-
na sagnobrivi saswav-
lo gegmis SedegebTan 
mimarTebiT.

amocanebi codnis Camoyalibebisa 
da codnaTa urTierT-
dakavSirebis procesis 
Sefaseba; 

winare codnis/warmod-
genebis dadgena;

moswavlis mier Tavisive 
Zlieri da susti mxa-
reebis dadgenis unaris 
Sefaseba; 

moswavlis mier sakuTari 
winsvlis xelSesawyobad 
gaazrebuli nabijebis 
gadadgmis unaris Se-
faseba;

codnis samive katego-
riis aTvisebis procesis 
Sefaseba;

codnis erTobliobaTa 
funqciurad gamoyenebis 
unaris Sefaseba.

codnaTa urTierTdakav-
Sirebis unaris Sefaseba; 

codnis samive katego-
riis gamoyenebis unaris 
Sefaseba;

codnis erTobliobaTa 
funqciurad gamoyenebis 
unaris Sefaseba.

warmatebis kriteriumi ganxorcielebuli wins-
vla winare SedegebTan/ 
winare donesTan Sedare-
biT.

miRwevis done sagno-
brivi saswavlo gegmis 
moTxovnebTan Sedare-
biT.

Semfasebeli da Sefase-
bis formebi 

maswavlebeli: zepirsi-
tyvieri an werilobiTi 
ukukavSiri, wamaxalise-
beli miTiTebebi, sim-
boluri niSnebi da a.S.

moswavleebi: TviTSe-
fasebiT; urTierTSe-
fasebiT.

maswavlebeli: qula (Sei-
Zleba axldes komentari 
Zlieri da susti mxaree-
bis aRweriT, xarvezebis 
gamosasworebeli mi-
TiTebebiT).
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Sefaseba dawyebiT, sabazo da saSualo safexurebze

1. I-IV klasebsa da V klasis pirvel semestrSi mxolod ganmaviTarebeli Sefase-
ba gamoiyeneba. wlis bolos sagnis maswavleblebma unda daweron moswavlis mok-
le werilobiTi Sefaseba, romelSic daaxasiaTeben moswavles, aRniSnaven mis 
warmatebebs da miuTiTeben, raSi sWirdeba moswavles daxmareba sakuTari Ses-
aZleblobebis ukeT gamosavlenad. klasis damrigebelma, sakuTari da sxva mas-
wavleblebisagan miRebuli informaciis safuZvelze, IV klasis bolos unda daw-
eros Semajamebeli werilobiTi Sefaseba.

2. V klasis meore semestrsa da VI-XII klasebSi ganmaviTarebeli da ganmsazRvre-
li Sefaseba gamoiyeneba. moswavle fasdeba aTquliani sistemiT, yvelaze dabali 
qula aris 1, xolo yvelaze maRali – 10. 

3. V-XII klasebSi sportis sagnobriv jgufSi gaerTianebul sagnebSi, saganSi „sag-
zao niSnebi da moZraobis usafrTxoeba“ da arCeviT sagnebSi moswavle fasdeba 
CaTvlis sistemiT: CaeTvala/ar CaeTvala.

moswavlis Sefasebis komponentebi

1. semestris ganmavlobaSi moswavleebi fasdebian Semdegi sami komponentis 
mixedviT:

a) mimdinare saSinao davaleba;

b) mimdinare saklaso davaleba;

g) Semajamebeli davaleba.

2. maswavlebels SeuZlia semestris ganmavlobaSi ganmaviTarebeli Sefaseba ga-
moiyenos nebismier komponentSi.

3. semestris ganmavlobaSi ganmsazRvreli SefasebiT moswavleebi fasdebian Sem-
deg komponentebSi:

a) mimdinare saklaso davaleba (V klasis meore semestri, VI-XII klasebi),

b) mimdinare saSinao davaleba (VII-XII klasebi),

g) Semajamebeli davaleba (V klasis meore semestri, VI-XII klasebi).

4. am muxlis me-3 punqtiT gansazRvrul komponentebs erTnairi SefasebiTi Ri-
rebuleba gaaCnia.

5. I-VI klasebSi saSinao davalebis komponentSi gamoiyeneba mxolod ganmaviTare-
beli Sefaseba.

6. I-IV klasebsa da V klasis pirvel semestrSi saklaso da Semajamebel davaleba-
Ta komponentebSi gamoiyeneba mxolod ganmaviTarebeli Sefaseba.  

7. V klasis meore semestrsa da VI-XII klasebSi saklaso da Semajamebel davale-
baTa komponentebSi gamoiyeneba rogorc ganmsazRvreli, aseve ganmaviTarebeli 
Sefaseba.  
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I-IV klasebi da V 
klasis pirveli 

semestri

V klasis meore 
semestri da VI 

klasi

sabaziso 
da saSualo 
safexurebi

mimdinare saSinao 
davaleba

ganmaviTarebeli 
Sefaseba

ganmaviTarebeli 
Sefaseba

ganmaviTarebeli 
Sefaseba 

ganmsazRvreli 
Sefaseba

mimdinare 
saklaso davaleba

ganmaviTarebeli 
Sefaseba

ganmaviTarebeli 
Sefaseba 

ganmsazRvreli 
Sefaseba

ganmaviTarebeli 
Sefaseba 

ganmsazRvreli 
Sefaseba

Semajamebeli 
davaleba

ganmaviTarebeli 
Sefaseba

ganmaviTarebeli 
Sefaseba 

ganmsazRvreli 
Sefaseba

ganmaviTarebeli 
Sefaseba 

ganmsazRvreli 
Sefaseba

8. Semajamebeli davalebis komponentSi savaldebuloa kompleqsuri, konteqstis mqone 
davalebebis gamoyeneba (mag., eses dawera, proeqtis momzadeba, laboratoriuli kvlevis 
Catareba, referatis dawera, amocanis amoxsna, saxviTi da gamoyenebiTi xelovnebis ni-
muSis Seqmna, moTxrobis SeTxzva, monacemTa bazis Seqmna, konkretuli problemis gad-
aWra, savele-gasvliTi samuSaos an saswavlo eqskursiis angariSis momzadeba da sxv.). 
amgvar davalebaSi Sesrulebuli samuSaos mravalmxrivi SefasebisaTvis pedagogma unda 
SeimuSaos moswavleebis Sefasebis kriteriumebi.

9. erovnuli saswavlo gegma V klasis meore semestris, VI klasis da sabaziso-saSualo 
safexurebis TiToeuli sagnisaTvis gansazRvravs semestris ganmavlobaSi Casatarebe-
li Semajamebeli davalebebis savaldebulo minimalur raodenobas.

10. moswavle valdebulia Seasrulos klasSi Catarebuli yvela Semajamebeli davaleba 
(erovnuli saswavlo gegmiT dadgenili savaldebulo minimumi da skolis mier damatebiT 
dadgenili, am ukanasknelis arsebobis SemTxvevaSi).

11. Tu moswavle ar Seasrulebs romelime Semajamebel davalebas gacdenis gamo, skola 
valdebulia, misces mas gacdenili Semajamebeli davalebebis aRdgenis saSualeba. Sema-
jamebeli davalebebis aRdgenis vadebi da misi Catarebis forma ganisazRvreba saskolo 
saswavlo gegmiT.

12. TiToeuli maswavlebeli valdebulia, kaTedras warudginos mis mier klasSi Catare-
buli Semajamebeli davalebebis dokumentacia. aRniSnul dokumentaciaSi warmodgenili 
unda iyos: Semajamebeli davalebis nomeri, Semajamebeli davalebis piroba, sagnis stan-
dartis is Sedegi/Sedegebi, romlis Sefasebasac emsaxureba konkretuli Semajamebeli 
davaleba; kriteriumebi, romlebiTac Sefasdeba es davalebebi; aseve, moswavleebis mier 
Sesrulebuli da maswavleblis mier Sefasebuli Semajamebeli davalebis ramdenime ni-
muSi an Sesrulebuli Semajamebeli davalebis amsaxveli vizualuri masala.
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dakvirveba

maswavleblisaTvis moswavleebze dakvirveba Sefasebis erT-erTi yvelaze xelmisawvdomi 

formaa. maswavleblebi dakvirvebas awarmoeben rogorc formalur (gakveTilis dros), ise 

araformalur garemoSi (bavSvebTan yoveldRiuri urTierTobisa da TamaSisas). dakvirveb-

isas maswavlebeli cdilobs, gaarkvios moswavlis interesebis sferoebi. mas aseve SeuZlia 

gaarkvios, rogor amyarebs bavSvi urTierTobas ufrosebTan da TanatolebTan, rogor 

swavlobs. Tuki uecrad moswavle cvlis Cveul qcevas, maswavlebels ZaluZs, SeamCnios es 

cvlileba da ecados, Sesabamisi reagireba moaxdinos masze.

arsebobs dakvirvebis dokumentirebis mravali gza. SesaZlebelia, maswavleblebs 

gamoadgeT maT mierve Sedgenili sqemebi, romlebSic gamoyofilia dakvirvebisaTvis 

saintereso qceva.

klasze dakvirvebis sqema

maswavlebeli irCEevs qcevis tipebs, romlebsac romelime konkretuli gakveTilis 

ganmavlobaSi daakvirdeba, maT gaswvriv ki wers bavSvebis saxelebs. qvemoT mocemulia 

magaliTi mxolod oTxi saxeliT. gakveTilis ganmavlobaSi maswavlebeli qcevas aRniS-

navs Sesabamis grafaSi, qvemoT warmodgenili pirobiTi aRniSvnebiT:

y = yovelTvis

x = xandaxan

i = iSviaTad

a = arasodes

    

daTo mariami ana giorgi

monawileobs diskusiebSi

teqstis Taobaze winaswar gamoTqvams varaudebs

adasturebs an uaryofs wina varaudebs

iyenebs tqsts, raTa daasabuTos varaudebi

kiTxulobs gamarTuUlad

iyenebs konteqsts sityvis mniSvnelobis gamosacnobad

SeuZlia sakuTari sityvebiT teqstis Sinaarsis gadmocema

SeuZlia davalebebis Sesruleba    sxvebTan erTad
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II klasis moswavleTa TviTSefaseba

dawyebiT safexurze umniSvnelovanesia moswavleebSi iseTi socialuri unaris gan-

viTareba, rogoricaa sakuTari qcevis  Sefaseba (TviTSefaseba). am unaris ganviTareba 

xels uwyobs moswavleebSi saswavlo motivaciis amaRlebas da swavlis unar-Cvevebis 

ganviTarebas. TviTSefasebis unaris ganviTarebis xelSemwyobia maswavleblis obieq-

turi Sefaseba. obieqturi da koreqtuli Sefasebis SemTxvevaSi  moswavles (miT umetes 

,pirvelklasels) ar eSinia Secdomebis daSvebis, uyalibdeba sakuTari Secdomebis aRmo-

Cenis, gaazrebisa da gamosworebis Cveva. swored maswavleblis  koreqtulma Sefasebam 

SeiZleba gansazRvros moswavlis swrafva warmatebisken da Camouyalibos mas  TviTSe-

fasebis unari.

ra unda moimoqmedos amisTvis maswavlebelma?

erT-erTi upirvelesi pirobaa kargad gaazrebuli, mravalferovani da keTilgan-

wyobili Sefasebis sistema. swored am tipis midgoma aris moswavleebSi TviTSefasebis 

unaris ganviTarebis sawindari. 

maswavlebelma unda gamoiyenos rogorc zepiri, ise werilobiTi Sefaseba (ara 

mxolod akademiuri moswrebis Sesafaseblad, aramed misi saqcielisac). swavla-swav-

lebis procesSi zepiri Sefasebis dros maswavlebelma garda erTsityviani Sesaqebi 

sityvebisa (yoCaR, kargia), unda gamoTqvas mokle komentarebi, romlebic martivi, mos-

wavlisTvis gasagebi eniT unda Camoayalibos. komentarebi  Sefasebis kriteriumebidan 

unda  gamomdinareobdes. kriteriumebi ki erovnuli saswavlo gegmiT gansazRvruli 

Sedegebis miRwevis dones unda akmayofilebdes.  sasurvelia, maswavlebelma xSirad 

hkiTxos  moswavles, Tu  ratom miiRo  man esa Tu is  Sefaseba; ra Secdoma dauSva da 

rogor SeiZleba amis gamosworeba.

gTavazobT nimuSs,  Tu rogor SeiZleba maswavlebelma Seafasebinos sakuTari naweri 

moswavles:

maswavlebeli: nino, rogor gamoiyofa TxrobiTi da kiTxviTi winadadebebi nawerSi?

nino: TxrobiTi winadadebis bolos wertili unda davsvaT, kiTxviTis Semdeg ki – 

kiTxvis niSani.

maswavlebeli: daakvirdi Sens nawers, dasvi Tu ara wertili da kiTxvis niSani?

nino: me gamomrCenia.

maswavleblis rekomendacia: nino, Seecade, weris dros winadadebebi Sesabamisi 

sasveni niSniT daasrulo. 

Tavdapirvelad moswavles kiTxvebis daxmarebiT SeafasebineT Tavisi naSromi. Sem-

dgomSi Tavad moaZebnineT Secdoma sakuTar  nawerSi; Seecados, damoukideblad axsnas, 

ra SeeSala da rogor unda gamoasworos. 

msgavsi midgoma gamoiyeneT  moswavleTa TviTSefasebisas  Txrobis, kiTxvis, msjelo-

bis... dros. bunebrivia, magaliTs moswavle maswavleblisagan unda iRebdes. es ki im 

SemTxvevaSia SesaZlebeli, Tu maswavlebeli xSirad afasebs mas komentarebis meSveobiT.
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ganmaviTarebeli Sefaseba

ყველა   მასწავლებელი   აცნობიერებს   კავშირს   სწავლებასა   და   შემაჯამებელ   ტესტირებას   შორის. 

როგორც წესი, ეფექტურ სწავლებას მოსწავლეთა კარგი შედეგები მოსდევს შემაჯამებელ ტესტებში. 

თუმცა არ უნდა გამოვტოვოთ მნიშვნელოვანი ელემენტი – როგორ ამოწმებს მასწავლებელი მოსწავლეთა 

მოსწრებას არა მხოლოდ სასწავლო პროცესის ბოლოს, არამედ უშუალოდ სწავლის პროცესში. რაც უფრო 

ხშირად ამოწმებს მასწავლებელი სწავლას, მით უფრო ეფექტურია სწავლება. 

განმავითარებელი        შეფასების     დანიშნულებაა მოსწავლის   სწავლის   მონიტორინგი   და   მუდმივი  

უკუკავშირი, რაც ეხმარება მასწავლებლებს სწავლების,   ხოლო   მოსწავლეებს   _   სწავლის   გაუმჯობესებაში.     

განმავითარებელი     შეფასება   არის   მოსწავლეების   სწავლაზე   მუდმივი   დაკვირვების, აღრიცხვისა და 

ანალიზის პროცესი. მაგალითად, თუ    მასწავლებელი     შეამჩნევს,  რომ   რამდენიმე    მოსწავლეს უჭირს 

გრძელი სიტყვების წაკითხვა ან პერსონაჟის ქცევების დახასიათება, მას შეუძლია  შეცვალოს     აქტივობები,   

დავალებები,    სასწავლო რესურსები და ამგვარად დაეხმაროს მოსწავლეებს. 

მოცემულ შემთხვევებში მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს სიტყვების სკივრი ან მოიტანოს 

ცხოვრებისეული მაგალითები პერსონაჟის თვისებების გამოსაკვეთად. განმავითარებელი შეფასების 

შედეგები მასწავლებელს აჩვენებს, რამდენად ეფექტურად წარმართავს იგი სწავლების პროცესს და საჭიროა 

თუ არა მისი მხრიდან მიდგომების, სტრატეგიების, რესურსების შეცვლა. 

განმავითარებელი   შეფასება   მოიცავს   მიმდინარე   შემოწმებას,   დაკვირვებას,   შეჯამებებსა   და 

განხილვებს, რომლებიც მასწავლებელს საჭირო ინფორმაციას აწვდის სწავლების პროცესში და რომელთა   

საფუძველზეც   მოსწავლეები   რეგულარულად   იღებენ   კონსტრუქციულ   უკუკავშირს.

განმავითარებელი   შეფასება   უმნიშვნელოვანეს   როლს   ასრულებს   დიფერენცირებულ   საკლასო 

ოთახშიც, სადაც ერთმანეთის გვერდიგვერდ სხედან განსხვავებული მზაობისა და მიღწევების მქონე 

მოსწავლეები. რეგულარული განმავითარებელი შეფასების, ანუ ათვისების შემოწმების გარეშე მასწავლებელი 

ვერ გაიგებს, თუ რა სჭირდება თითოეულ მოსწავლეს სტანდარტებით გათვალისწინებული წარმატების 

მისაღწევად. 

როგორც წესი, მასწავლებლები უფრო აქტიურად იყენებენ საკონტროლო და შემაჯამებელ შეფასებას 

იმის დასადგენად, თუ რა ოდენობის მასალა აითვისეს მოსწავლეებმა დროის გარკვეულ მომენტამდე. 

ნასწავლის შეფასების ასეთი ფორმის გამოყენებით ვრწმუნდებით, რამდენად მიაღწიეს მოსწავლეებმა 

დასახულ სასწავლო მიზნებს სახელმძღვანელოს ერთი თავის გავლის ან დროის გარკვეული მონაკვეთის 

გასვლის შემდეგ. ნასწავლის განმსაზღვრელი შეფასება მნიშვნელოვანია ანგარიშგების მიზნით, ოღონდ 

მასწავლებელმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს განმავითარებელ შეფასებაზეც, რომელიც აუმჯობესებს 

მოსწავლეთა სწავლას უშუალოდ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას. 

მიუხედავად განმავითარებელი შეფასების მნიშვნელოვანი როლისა, სულაც არაა საჭირო მისთვის 

ზედმეტი დროის დათმობა. მნიშვნელოვანია, რომ პროექტებისა და თხზულებების გარდა არსებობს 

განმავითარებელი შეფასების ბევრი ინსტრუმენტი, რომლებიც სწრაფად და იოლად გამოიყენება 

ყოველდღიურ პრაქტიკაში. 

        რატომ უნდა გამოვიყენოთ განმავითარებელი შეფასება? 

           1. განმავითარებელი   შეფასება   აძლიერებს   მოსწავლის   რეფლექსიას   სწავლის   პროცესის ძლიერი 

და სუსტი მხარეების შესახებ. ამით ის ხელს უწყობს მოსწავლეთა გააქტიურებასა და თვითმონიტორინგს. 

 2. განმავითარებელი   შეფასებისას   მოსწავლეთა   აზროვნებისა   და   შემეცნების   პროცესები 

უფრო თვალსაჩინო ხდება როგორც თვით მოსწავლეებისათვის, ისე მასწავლებლისათვის.  ეს ეხმარება 

მასწავლებელს ადეკვატური მეთოდებისა და სასწავლო რესურსების შერჩევაში. 

3. განმავითარებელი შეფასება მოსწავლეებს ეხმარება იმის გაცნობიერებაში, თუ რას სწავლობენ და 

რამდენად კარგად ეუფლებიან ცოდნას. 



44

4. განმავითარებელი შეფასება გვეხმარება იმის განსაზღვრაში, თუ რამდენად მზადაა ბავშვი, რომ ცოდნა 

და უნარები ახალ სიტუაციებში გამოიყენოს. 

5. განმავითარებელი შეფასება გვეხმარება სწავლების დიფერენცირებაში, ჯგუფების სწორად       

დაკომპლექტებაში და მოსწავლეებისთვის ადეკვატური დავალებების შერჩევაში. 

6. მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასებით მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მასწავლებელს 

შეუძლია შეაფასოს ჩატარებული გაკვეთილის ეფექტურობა. 

7. განმავითარებელი შეფასება ხელს უწყობს მოსწავლეთა თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების 

უნარების განვითარებას. 

8. განმავითარებელი შეფასება ეხმარება სასწავლო პროცესის მონაწილეებს კონსტრუქციული             

უკუკავშირის გაცემასა და გამოყენებაში (მასწავლებელი-მოსწავლე, მოსწავლე-მოსწავლე,           მოსწავლე-

მასწავლებელი). 

9. განმავითარებელი შეფასების მეშვეობით მასწავლებელი ღებულობს ინფორმაციას და გა- 

     11. განმავითარებელი   შეფასება   კომფორტს   უქმნის   და   თავდაჯერებას   მატებს   მოსწავლეს 

მოსაზრებების საჯაროდ გამოხატვისას.

კვირის განმავლობაშიმრავალფეროვანიგანმავითარებელი შეფასების გამოყენებით მასწავლებელი 

მიიღებს რეალურ სურათს იმის შესახებ, თუ რა აქვთ ათვისებული   და   კიდევ   რის   ათვისება   სჭირდებათ  

მოსწავლეებს საბოლოო მიზნის მისაღწევად. ყოველდღიურად, სულ მცირე, თითო ტიპის განმავითარებელი 

შეფასების გამოყენებით მასწავლებელს ეძლევა საშუალება, შეაფასოს სწავლის პროცესი და მიიღოს პასუხი 

საკვანძო კითხვებზე: როგორ ვითარდება თითოეული მოსწავლის ცოდნა და უნარები? რით შემიძლია 

დავეხმარო მოსწავლეებს ამა თუ იმ დავალების შესრულებასა თუ უნარის გაწაფვაში? 

        ეფექტურ საკლასო ოთახში განმავითარებელი შეფასება სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილია. 

კარგი მასწავლებლები: 

               -  მუდმივად იყენებენ განმავითარებელ შეფასებას, როგორც ინფორმაციის მნიშვნელოვან წყაროს; 

       -   შეაქვთ ადეკვატური ცვლილება-დამატებები სწავლების პროცესში მიღებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით; 

       -   სწრაფად   რეაგირებენ   ცალკეულ   მოსწავლეთა   შეფერხებებზე   და   სთავაზობენ   მათ ადეკვატურ 

დახმარებას (სკაფოლდინგი); აძლევენ ამ მოსწავლეებს ხელახლა მოსინჯვისა და წარმატების მიღწევის შანსს; 

       -   ადეკვატურ აქტივობებში ჩართვითა და სათანადო სირთულის დავალებების მიცემით 

 შემდგომი განვითარების შესაძლებლობას აძლევენ წარმატებულ მოსწავლეებს. 

მოსწავლეთა მიერ საკითხის/უნარის ათვისების გადამოწმების შემდეგ მასწავლებელი სვამს ისეთ 

შეკითხვებს, როგორებიცაა: 

    •  ვის სჭირდება ახლა ჩემი ყურადღება? 

    •  რომელი მოსწავლეები საჭიროებენ სწავლების სხვაგვარ მიდგომებს? 

    •  რომელი მოსწავლეები ვერ ახერხებენ ახალი ცოდნის დაუფლებას? 

    •  რა შემიძლია გავაკეთო იმისთვის, რომ თითოეულმა მოსწავლემ გადადგას ნაბიჯი ახალი უნარების 

გამოყენების მიმართულებით? 

 სწავლისა და ათვისების შემოწმება მოითხოვს მასწავლებლის დიდ ძალისხმევასა და ერთგულებას. 

მასწავლებელმა უნდა გაისიგრძეგანოს, რომ მოსწავლეებს აქვთ განსხვავებული საჭიროებები, რომლებსაც 

უნდა მოვარგოთ სწავლების მეთოდები და ტემპი. ზოგიერთი მოსწავლე მყისიერად იგებს ახალ საკითხს 

და ამიტომ შედარებით რთული დავალებები სჭირდება განვითარებისთვის. ზოგიერთი მოსწავლისთვის კი 

განმეორებითი სწავლება და ნაბიჯ-ნაბიჯ დახმარებაა აუცილებელი.    

ეფექტური აქტივობები და ინსტრუმენტები განმავითარებელი შეფასებისთვის არსებობს 

განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტთა ვრცელი ნაირსახეობა. ეს ინსტრუმენტები (შემაჯამებელი 

შეკითხვები – დროგამოშვებით მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს წერილობით დავალებას და სთხოვს, 

ფურცლის/ბარათის ერთ მხარეს დაწერონ დამუშავებული ტექსტის მთავარი აზრი მაქსიმუმ სამი წინადადებით; 



45

ფურცლის მეორე მხარეს კი დასვან შეკითხვა ტექსტის იმ ნაწილის შესახებ, რომელიც კარგად ვერ გაიგეს;12-

სიტყვიანი რეზიუმე (შეჯამება) – გაკვეთილის დასრულებისას მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, დაწერონ 

რეზიუმე (შეჯამება), რომლისთვისაც მხოლოდ 12 სიტყვას გამოიყენებენ. ეს ეხმარება მასწავლებელს იმის 

დადგენაში, თუ რამდენად აითვისეს მოსწავლეებმა გაკვეთილის მასალა და მისი ძირითადი კომპონენტები. 

სიტყვების რაოდენობის შეზღუდვა `აიძულებს~ მოსწავლეებს, ყველაზე მნიშვნელოვან აზრებს მოუყარონ თავი. 

შესაძლებელია სიტყვების ნაცვლად წინადადებების რაოდენობის შეზღუდვაც (მაგალითად, დაწერონ რეზიუმე 

ორი ან სამი წინადადებით); ერთწუთიანი ესეი – სწრაფი წერილობითი რეაგირება კონკრეტულ შეკითხვაზე; 

ცნების/გონებრივი რუკა – მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს, შეავსონ სხვადასხვა ვიზუალური სქემა/

გრაფიკული ორგანიზატორი. შევსებული სქემების/ფორმების გადამოწმებით მასწავლებელი დაადგენს, თუ 

როგორ გაიაზრეს მოსწავლეებმა კავშირები და მიმართებები ცნებებს, მოვლენებს, იდეებს შორის. და ა.შ.) 

გვეხმარება, სწრაფად გადავამოწმოთ მიმდინარე სასწავლო სიტუაციის ეფექტურობა. მათი გამოყენებით 

შეგვიძლია სწრაფად გავიგოთ, თუ როგორ მოგვყვებიან მოსწავლეები, რას ითვისებენ და რაში სჭირდებათ 

დამატებითი დახმარება.         

კონსტრუქციული უკუკავშირი

უკუკავშირი არის რეაგირება იმაზე, თუ როგორ ასრულებს მოსწავლე ამა თუ იმ დავალებას და როგორ 

იყენებს ცოდნას/უნარებს მისი შესრულების დროს. როგორც წესი, უკუკავშირს ზეპირი ან წერილობითი 

კომენტარის სახე აქვს და მოიცავს შეფასებას, წახალისებას და რჩევებს. უკუკავშირი სწავლის შეფასების 

არსებითი ნაწილია. სწავლის შეფასება განსხვავდება ნასწავლის შეფასებისგან. მისი საშუალებით 

შეგროვებული ინფორმაცია კონკრეტული მიზნით გამოიყენება – დავეხმაროთ მოსწავლეებს აკადემიური 

მოსწრების გაუმჯობესებაში უშუალოდ სწავლის პროცესში, ანუ მანამდე, სანამ შემაჯამებელ შეფასებამდე 

მივალთ. როგორ ზემოქმედებს უკუკავშირი მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციასა და შედეგებზე? მრავალი 

კვლევა ადასტურებს უკუკავშირის დიდ გავლენას მოსწრებაზე. აღმოჩნდა, რომ გავლენა შეიძლება იყოს 

დადებითიც იყოს და უარყოფითიც. ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული: უკუკავშირის ტიპზე, მიწოდების 

დროსა და ფორმაზე. ამას გარდა, უკუკავშირის სტრუქტურა, ფოკუსი და მოცულობაც მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს მის ეფექტურობას. უკუკავშირის ზოგიერთი ტიპი, მაგალითად, უხეში ნეგატიური შეფასება, 

სხვა მოსწავლეებთან შედარება, საჯაროდ გაკრიტიკება კლასის წინაშე, გამოკვეთილად უარყოფით 

ზეგავლენას ახდენს სწავლასა და მოტივაციაზე. ასეთი უკუკავშირი შთააგონებს მოსწავლეებს, რომ ისინი 

არასაკმარისად უნარიანები არიან, რაც ამცირებს მათ სწრაფვას წარმატებისკენ. ეფექტური უკუკავშირი 

აუცილებლად შეიცავს პასუხს სამ შეკითხვაზე: 

1. რა გაკეთდა კარგად? 

კომპლიმენტი და შექება აუცილებელია იმისათვის, რომ მოსწავლემ: • უმტკივნეულოდ მიიღოს 

კრიტიკული შენიშვნები და დაიწყოს ფიქრი გასაუმჯობესებელ მხარეებზე; • გააცნობიეროს საკუთარი 

ძლიერი მხარეები და აქტიურად გამოყენოს ისინი მომავალში; • თავდაჯერებულად და მოტივირებულად 

გააგრძელოს სწავლა. მნიშვნელოვანია, რომ უკუკავშირი შეიცავდეს ერთზე მეტ კომპლიმენტს სამუშაოს 

შესრულების სრულიად კონკრეტული ასპექტების შესახებ. უნდა მოვერიდოთ დაუმსახურებელ ქებას. 

2. რა საჭიროებს გაუმჯობესებას? 

ზოგჯერ აუცილებელია სამუშაოს შესრულების ნეგატიურ ასპექტებზე კონცენტრირება, რათა მოსწავლემ: 

• ყურადღება გაამახვილოს გასაუმჯობესებელ მხარეებზე და გააანალიზოს ისინი; • შეგნებულად აარიდოს 

თავი ხარვეზების გამეორებას მომავალში. მნიშვნელოვანია, რომ უკუკავშირი კონკრეტულად აღწერდეს 

იმას, თუ რის გაუმჯობესებას მოელიან მოსწავლისგან. ზოგჯერ მეტად სასარგებლოა რეფლექსიური 

შეკითხვის დასმა, რათა მოსწავლემ თავად გამოთქვას გასაუმჯობესებელი მხარეები. უნდა მოვერიდოთ 

პიროვნების გაკრიტიკებას, მკაცრ ტონს და ისეთ ასპექტებზე საუბარს, რომელთა ფაქტობრივი დასაბუთებაც 

გაგვიძნელდება. 
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3. როგორ უნდა გაუმჯობესდეს .............. ?

ეფექტური უკუკავშირი მოსწავლეს აწვდის დეტალურ და კონკრეტულ ინფორმაციას სწავლის 

გაუმჯობესების გზების შესახებ. მოსწავლემ აუცილებლად უნდა მიიღოს მკაფიო მითითებები და რჩევები 

გაუმჯობესებისთვის საჭირო შემდგომი მოქმედებების შესახებ, რათა მან: • აიღოს პასუხისმგებლობა 

გაუმჯობესებაზე; • გადადგას პრაქტიკული, თანმიმდევრული ნაბიჯები სამუშაოს უკეთ შესასრულებლად 

და სასწავლო მიზნის მისაღწევად; • გაუძლიერდეს თვითრწმენა და სამუშაოს უკეთ შესრულების მოლოდინი. 

მნიშვნელოვანია, რომ უკუკავშირი კონკრეტულ (არაბუნდოვან და არააბსტრაქტულ) ინფორმაციას 

იძლეოდეს იმის შესახებ, თუ რა უნდა გააკეთოს მოსწავლემ უკუკავშირის მიღების შემდეგ. კვლევა და 

პრაქტიკა გვეუბნება, რომ უკუკავშირს კონსტრუქციული ეფექტი აქვს, როდესაც ის: – მიბმული და 

ფოკუსირებულია დასახულ სასწავლო მიზნებზე/ამოცანებზე. მოსწავლისთვის ნათელი უნდა იყოს, თუ 

რის ცოდნას და რომელ უნარს ეხება უკუკავშირი; - არის კონკრეტული. არ არის ზოგადი და ფრაგმენტული. 

ფოკუსირებულია სწავლის ერთ ან ორ პრაქტიკულ ასპექტზე. შეიცავს დეტალებსა და ინფორმაციას 

კონკრეტული დავალების/აქტივობის შესრულების შესახებ; - იძლევა სასარგებლო, პრაქტიკულ ინფორმაციას 

ამა თუ იმ უნარის გაწაფვისათვის ან სტრატეგიის გამოყენებისათვის, ასევე, რჩევებს კონკრეტული ხარვეზის 

აღმოსაფხვრელად. რეკომენდაციების განხორციელება შესაძლებელია დროის განსაზღვრულ პერიოდში; 

– არის ობიექტური, ეყრდნობა ფაქტობრივ ინფორმაციას და გამყარებულია კონკრეტული მაგალითებით. 

აღწერითი ტიპისაა და არ ეხება მოსწავლის პიროვნულ მახასიათებლებს; – ფორმულირებულია მკაფიოდ, 

გასაგებად და მეგობრული ტონით. არ შეიცავს უხეშ კრიტიკას და ბუნდოვან, ზოგად მითითებებს. არ არის 

ზედმეტად ვრცელი; – არის დროული. მიეწოდება სამუშაოს/დავალების შესრულების პროცესში, სამუშაოს 

დასრულებისთანავე ან დასრულებიდან არცთუ დიდი დროის გასვლის შემდეგ. მომდევნო შანსი მოსწავლეს 

წუთებისა და საათების შემდეგ მიეცემა და არა – კვირებისა და თვეების შემდეგ; - არის მიმდინარე და უწყვეტი. 

მიეწოდება ხშირად და რეგულარულად. მნიშვნელოვანია, რომ უკუკავშირი კონსტრუქციულად დაიწყოს. 

ქვემოთ მოყვანილია უკუკავშირის ტექსტის გახსნითი ფრაზები, რომლებიც დაგეხმარებათ მოსწავლის 

საჭიროებებსა და კონკრეტულ სასწავლო მიზნებზე ორიენტირებული უკუკავშირის ჩამოსაყალიბებლად: 

• ეს კარგი ნაშრომია, რადგან .......... • შენი ნააზრევიდან გამოჩნდა, რომ .......... • შენ მართლაც კარგად 

გააკეთე ორი რამ: .......... და .......... • სასურველია, რომ ამის შემდეგი ნაბიჯი იყოს .......... • იქნებ გეცადა .......... 

• საკითხის ახსნისას შენ .......... • კიდევ ერთი რამ, რაც უნდა გააუმჯობესო, არის .......... • შენ გჭირდება 

უფრო მეტი ძალისხმევა, რათა .......... • შენ ნაკლებად გჭირდება .......... • შეეცადე, მეტი ყურადღება დაუთმო 

.......... • გაიხსენე, როგორ ვაკეთებთ .......... • შემდეგ ჯერზე გამოიყენე .......... სასწავლო მიზნების მისაღწევად 

მოსწავლეებს სჭირდებათ უწყვეტი უკუკავშირი. უკუკავშირი ეხმარება მოსწავლეებს, რომ მასწავლებლის 

მიერ მიცემული დავალებები აღიქვან, როგორც სწავლისა და განვითარების შესაძლებლობა და არა მათი 

გაკრიტიკების საშუალება. ხშირი, ეფექტური უკუკავშირი მოსწავლეებს აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, 

თუ რა წარმატებას მიაღწიეს და, ამასთანავე, როგორ მიაღწიონ უკეთეს შედეგს მომავალში. მთავარია, 

რომ უკუკავშირის მიღების შედეგად მოსწავლემ გააცნობიეროს არსებული მდგომარეობა და პრაქტიკული 

ნაბიჯები გადადგას სასწავლო მიზნის მისაღწევად.

გამოყენებული წყარო: 

http://kargiskola.ge/teacherintro/teacher-resurswignebi-maswavleblebistvis.php
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8. 
 
 
praqtikuli nawili – 

            gakveTilebis gegmebi da scenarebi
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mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT): 

moswavlem SeZlos sametyvelo situaciebSi adekvaturad reagireba.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan:

ქართ.დაწყ.(I).1. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სათანადო სამეტყველო ქცევის გამოვლენა ნაცნობ 

საკომუნიკაციო სიტუაციაში.

• მონაწილეობს ინტერაქციაში ნაცნობ თემატიკაზე;

metyveleba 

aqtivoba 1: saubari Temaze `skola~ (10 wT)

maswavlebeli esaubreba bavSvebs da ekiTxeba, sad gaatares ardadegebi, moenatraT Tu 

ara skola, rogor movidnen skolaSi da a.S.

am saubris mizania moswavleTa Semzadeba gakveTilisaTvis da ganwyobis Seqmna.

aqtivoba 2: saxelmZRvanelos naxatebis daTvaliereba (5 wT)

maswavlebeli gadaaSlevinebs moswavleebs wigns pirvel-meore gverdebze da eubneba:

– yuradRebiT daakvirdiT am naxats. ras xedavT naxatze?rogor gamoicnobT, sad midian 

bavSvebi erTad?

– rogor gaatareT dRevandeli  dila?

– ras daxatavdiT skolis Temaze?

mosmena, metyveleba 

aqtivoba 3: praqtikul frazeologiaze yuradRebis gamaxvileba (10 wT) 

Tavdapirvelad maswavlebeli moswavleebs waukiTxavs qvemoT SemoTavazebul dialogebs.

sasaubroebSi mocemulia praqtikuli frazeologia, kerZod, misalmebisa da gacnobis 

`formulebi~. maswavleblis mizania, ara mxolod gaamaxvilos maTze moswavleTa yuradReba, 

aramed aswavlos SekiTxvis swori intonaciiT warmoTqma. 

yuradReba unda mieqces Semdeg sityvebsa da frazebs: 

I dialogi:  gamarjoba, gagimarjos, rogora xar, kargad...

II dialogi:  gaicani, es....; ra gqvia; sasiamovnoa...

III dialogi: Zalian momenatreT; (Zalian) mixaria Tqveni naxva...

IV dialogi: gilocavT...; imedi maqvs...; gisurvebT...

garda imisa, rom mosmeniT bavSvebi swori intonaciiT warmoTqmas swavloben, isini praq-

tikul frazeologiasac uneburad imaxsovreben, rac momdevno aqtivobisas gamoadgebaT. 

sul 4 dialogia. pirvelSi megobrebis Sexvedraa gadmocemuli, meoreSi – ucnobi adamianis 

Tavi I – swavlis siyvaruli

pirveli gakveTili – saubari Temaze `skola~ 
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– gamarjoba, luka!

– gagimarjos, nuca! rogora xar?

– kargad. Sen?

– mec kargad. sad gaatare zafxu-

lis ardadegebi?

– sofelSi, bebiasa da papasTan. 

papam ori Zveli cixesimagre maCvena. 

mTis wverzec amiyvana.

– me ki zRvaze davisvene. wels 

curva viswavle. uamravi niJarac 

Sevagrove.

– gaicaniT, es Cemi mego-

baria da dReidan Cvens klas-

Si iswavlis.

– ra gqvia?

– giorgi.

– sasiamovnoa. me nino var. 

Zalian mixaria, Cvens skola-

Si rom gadmoxvedi.

–  gmadlob, mec Zalian 

mixaria TqvenTan erTad 

yofna.

dialogi 1. nacnobi Tanatolebis Sexvedra: dialogi 2. ucnob TanatolTa Sexvedra:

– gamarjoba, bavSvebo! 

rogor gazrdilxarT! Zalian 

momenatreT! welsac erTad 

viqnebiT!

– gamarjoba, Cvenc Zalian 

gvixaria Tqveni naxva! ra kar-

gia, rom isev gvaswavliT.

– bavSvebo, gilocavT axali 

saswavlo wlis dawyebas! imedi 

maqvs, yvelani kargad iswavliT. 

gisurvebT warmatebas! 

– didi madloba. Cvenc gilo-

cavT! SevecdebiT, warmatebas 

mivaRwioT!

dialogebi 3-4. ufrosTan Sexvedra:

aqtivoba 4: dialogis gaTamaSeba (10 wT) 

maswavlebelma moswavleebi unda dayos wyvilebad an sambavSvian jgufebad, daunawilos dia-

logis personaJTa `rolebi~  da gaaTamaSebinos minispeqtaklebi, romlis mizania praqtikuli 

frazeologiis daufleba. es ase xdeba:

maswavlebeli jer erT-erT wyvils mimarTavs:

– warmoidgineT, rom skolaSi moxvediT da ardadegebis mere pirvelad xedavT erTmaneTs. 

miesalmeT erTimeores da gulTbilad moikiTxeT, ardadegebze miRebuli STabeWdilebebi 

gacnoba, mesameSi – ufrosisa da umcrosis Sexvedra, meoTxeSi – misasalmebeli sityva. yoveli 

dialogis mosmenis Semdeg bavSvebma unda amoicnon, vin da vin saubroben: Tanatolebi Tu ufrosi 

da bavSvebi.
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wera

 aqtivoba 5: wera (10 wT)

rveulis gacnoba: maswavlebeli bavSvebs aCvenebs axal rveuls (`me vwer sworad da lamazad~) 

da auxsnis, rogor iwereba nimuSebSi mocemuli asoebi. SesaZlebelia, daisvas aseTi SekiTxvac: 

ra gansxvavebaa pirvelklaselTa badesa da am bades Soris?

yuradReba unda mieqces asoebis ganlagebas axlebur badeSi, agreTve imas, Tu saidan iwyeba 

asos wera. moswavleebi Seasruleben rigiT pirvel samuSaos (a, b, g, d). winadadebas – `gaga adga~–  

moswavleebi saxlSi gadaiweren.

gamohkiTxeT. 

sambavSvian jgufs ki ase mimarTavs:

– warmoidgineT, rom nuca axali moswavlea. Sen icnob, Sen ki – ara. gaacani Sens megobars.

rogorc xedavT, yuradReba pirvel or dialogze unda gamaxvildes.

mas Semdeg, rac bavSvebi wyvilebad gaiTamaSeben dialogs, rolebs icvlian da kidev erTxel 

gaiTamaSeben. maswavlebeli akvirdeba TiToeul wyvils, Semdeg SearCevs maTgan ramdenimes da 

sTxovs, klasis winaSec igive gaiTamaSon.
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skolisaken heri, heri! 

mizani da mosalodneli Sedegi  (standartis mixedviT) 

moswavlem SeZlos misTvis nacnob Temaze Seqmnili teqstis mosmena da gaazreba; am teqstis 

leqsikis aTviseba da metyvelebaSi gamoyeneba.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).1. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სათანადო სამეტყველო ქცევის გამოვლენა ნაცნობ 

საკომუნიკაციო სიტუაციაში.

• მონაწილეობს ინტერაქციაში ნაცნობ თემატიკაზე;

ქართ.დაწყ.(I).6. მოსწავლემ უნდა შეძლოს გაწაფულად კითხვა.

•  აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ კითხვას სათანადო ადგილიდან;

• კითხულობს ხმამაღლა და გარკვევით.

ქართ.დაწყ.(I).12 მოსწავლემ უნდა შეძლოს კითხვის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება მიზნის 

შესაბამისად.

• უცნობი სიტყვების მნიშვნლობის ამოსაცნობად აკვირდება კონტექსტს, იყენებს ტექსტის 

შემდეგ მოცემულ სიტყვათა განმარტებებს, ან მიმართავს მასწავლებელს/მშობელს.

kiTxva, metyveleba

aqtivoba 1. Temis mokled gameoreba

maswavlebelma gakveTili unda daiwyos erTgvari Sesavali-saubriT, romlis daniSnulebaa 

moswavleTa swrafi mobilizeba, kviris Sesaswavli Temis (`swavlis siyvarulis~) gaxseneba da mis 

Sesaxeb saubari. mosalodnelia, rom moswavleebs gaaxsendebaT striqonebi xalxuri leqsisa – 

`yayaCosa siwiTliTa~: `ymawvilsa kargi swavliTa saxli gauxarebia~.

aqtivoba 2.  mosmena

Semdeg maswavlebeli gadaaSlevinebs maT wignebs saTanado gverdze, auxsnis, rom dRes leqsi 

unda waikiTxon da jer TviTon daiwyebs kiTxvas – mkafiod, cxadia, paTetikis gareSe ukiTxavs 

moswavleebs leqss.

aqtivoba 3. kiTxva

Tavdapirvelad bavSvebi Cumad kiTxuloben leqss. Semdeg maswavlebeli maT leqss xmamaRla 

waakiTxebs, jer individualurad, Semdeg – gagrZelebebiT.

kiTxvis ZiriTadi strategiebis rigrigobiT gamoyenebiT moswavleebi Seuferxeblad amoi-

kiTxaven leqss.

aqtivoba 4. leqsis analizi 

iwyeba leqsis leqsikur-Sinaarsobrivi ganxilva jer striqon-striqon, Semdeg – mTlianad. 

SeZlebisdagvarad, bavSvebi ganmartaven TiToeul striqons. sasargebloa aseTi SekiTxvebi: ras 
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niSnavs, `mzem fanjaras sxivi styorcna~? sad mieCqarebaT bavSvebs? Tqveni azriT, ratom 

miuxariaT skolaSi? saiT mieSurebian ufrosebi? da a.S.

aqtivoba 5. ucnob sityvebze muSaoba

maswavlebeli ikiTxavs, yvela sityva gaiges Tu ara moswavleebma da mainc daazustebs 

SekiTxvebiT: ras niSnavs `styorcna~? `mardad~? `eSureba~?

bolos maswavlebeli `axal~ sityvebs bavSvebis karnaxiT Camowers dafaze. bavSvebi CAai-

weren rveulebSi. 

zepirad Sesruldeba saxelmZRvaneloSi warmodgenili davalebebi: 3, 4, 5.

wera da saSinao davaleba

maswavlebeli uTiTebs moswavleebs, gadaSalon rveulebi (gv. 6-7) da Seasrulon pirve-

li da meore davaleba. saxlSi nimuSis mixedviT ivarjiSon a, b, g, da d asoebis gamoweraSi.

Sefaseba

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, Tu ramdenad SeZles teqstis gawafulad wakiTxva, 

leqsikis aTviseba.
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skolisaken heri, heri! gakveTili meore

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavlem SeZlos winadadebis sxvadasxva modalobis (Txroba, natvra, brZaneba) 

garCeva da Sesabamisi intonaciiT warmoTqma; 

teqstis xmamaRla wakiTxva sasven niSnebTan pauzis dacviT; 

movlenis, obieqtis daxasiaTebaSi monawileobis miReba.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).3. მოსწავლემ უნდა შეძლოს პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა ტექსტის 

თემის, მასში განხილული საკითხების მიმართ; მხატვრული ნაწარმოების პერსონაჟ(ებ)ის, 

მისი/მათი ქცევის შეფასება და საკუთარი თვალსაზრისის ახსნა.

• გამოხატავს პირად დამოკიდებულებას მხატვრული ტექსტების პერსონაჟისა და მისი 

მოქმედების მიმართ (მომწონს / არ მომწონს, კარგად მოიქცა / ცუდად მოიქცა; კეთილია, 

გონიერია და ა.შ.);

ქართ.დაწყ.(I).6. მოსწავლემ უნდა შეძლოს გაწაფულად კითხვა.

• სათანადო ინტონაციით გამოხატავს წინადადების მოდალობას (თხრობითი, კითხვითი 

ბრძანებითი წინადადებების);

ქართ.დაწყ.(I).12 მოსწავლემ უნდა შეძლოს კითხვის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება 

მიზნის შესაბამისად.

• უცნობი სიტყვების მნიშვნლობის ამოსაცნობად აკვირდება კონტექსტს, იყენებს ტექსტის 

შემდეგ მოცემულ სიტყვათა განმარტებებს, ან მიმართავს მასწავლებელს/მშობელს.

ქართ.დაწყ.(I).14. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ნაცნობი ლექსიკის, ენობრივ-სინტაქსური 

კონსტრუქციებისა და სტუქტურული ელემენტების ადეკვატურად გამოყენება; კალიგრაფიისა 

და მართლწერის საბაზისო ნორმების დაცვა.

• წერს აკურატულად, იცავს ტექსტის გრაფიკულ სტრუქტურას.

metyveleba 

aqtivoba 1. leqsis daswavla

leqsis koleqtiuri damaxsovrebis xerxis gamoyenebiT klasi zepirad swavlobs leqss: 

yoveli ori striqoni maT erTad unda waikiTxon da zepirad gaimeoron. Semdeg amboben 

gagrZelebebiTac: klasi daiyofa oTx jgufad, erTi jgufi daiwyebs, meore gaagrZelebs, 

momdevno jgufi or striqons ityvis da meoTxe – leqss daasrulebs.
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aqtivoba 2.  leqsikaze muSaoba

maswavlebeli:

– modi, gavixsenoT Seswavlili sityvebi.

moswavleebi gadaSlian rveulebs da amoikiTxaven wina dRes Caweril sityvebs (styorcna, 

eSureba, mardad), Tan ganmartaven. maswavlebeli sTxovs moswavleebs, TviTon moifiqron 

winadadebebi sityvebze: 1) mardad, 2) styorcna. Semdeg ki dasvams SekiTxvas:

– romeli msgavsi sityviT SeiZleba SevcvaloT sityva `miiCqaris~? 

pasuxad moswavleebma unda gaixsenon sityva `mieSureba~. 

aqtivoba 3. diskusia

maswavlebeli dasvams SekiTxvas: 

– romel mwers Seadareben xolme mSromel adamians? 

moswavleebi savaraudo pasuxebSi airCeven, maTi azriT, swor pasuxs (a. pepela, b. futkari, 

g. kalia) mosalodnelia, rom bavSvebs swori pasuxis amocnoba ar gauZneldebaT. 

Semdeg maswavlebeli sTxovs moswavleebs, imsjelon, Tu ratom adareben  gamrje adami-

ans futkars. bavSvebi gamoTqvamen TavianT Sexedulebebs sakuTar codnaze dayrdnobiT. 

wera

aqtivoba 4. wera

maswavlebeli Seaxsenebs bavSvebs, rogor iwereba nimuSebSi mocemuli asoebi (e, v, z, T). 

yuradReba unda mieqces asoebis ganlagebas badeSi, agreTve imas, Tu saidan iwyeba asos wera. 

saSinao davaleba

moswavleebi saxlSi gadaiweren winadadebas: `daTa gzazea~.

Sefaseba

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, Tu ramdenad SeZles teqstis xmamaRla, intonaciis 

dacviT wakiTxva, sityvebis ganmarteba da praqtikulad gamoyeneba.
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Txa da gigo

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT)  

moswavlem SeZlos  mosmenili teqstis aRqma da gaazreba, personaJis daxasiaTeba cxrilis 

gamoyenebiT, sakuTari damokidebulebis gamoxatva TemasTan dakavSirebiT.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).2. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების მოსმენა, გაგება-გააზრება და გადმოცემა.

• სვამს / პასუხობს შეკითხვებს მოსმენილ ტექსტთან დაკავშირებით;

• ტექსტზე დაყრდნობით ახასიათებს პერსონაჟებს (მათ გარეგნობას, ნიშან-თვისებებს);

ქართ.დაწყ.(I).3. მოსწავლემ უნდა შეძლოს პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა ტექსტის 

თემის, მასში განხილული საკითხების მიმართ; მხატვრული ნაწარმოების პერსონაჟ(ებ)ის, 

მისი/მათი ქცევის შეფასება და საკუთარი თვალსაზრისის ახსნა.

• გამოხატავს პირად დამოკიდებულებას მხატვრული ტექსტების პერსონაჟისა და მისი 

მოქმედების მიმართ (მომწონს / არ მომწონს, კარგად მოიქცა / ცუდად მოიქცა; კეთილია, 

გონიერია და ა.შ.).

winare codna 

moswavleebi icnoben kiTxvis sxvadasxva strategias; aqvT teqstis gasagebad saWiro 

leqsikuri maragi.

organizebis formebi

saerTo saklaso, individualuri, wyviluri

 

metyveleba

aqtivoba 1. motivacia

provocirebis mizniT, maswavlebeli svams kiTxvebs:

1.  giyvarT Tu ara wignis kiTxva?

2.  rogor wignebs kiTxulobT? ratom?

aqtivoba 2. Temis wardgena 

maswavlebeli moswavleebs usaxelebs gakveTilis Temas da sTxovs, gamoTqvan varaudebi, 

maTi azriT, raze SeiZleba iyos teqsti. moswavleebi gamoTqvamen varaudebs.

aqtivoba 3. leqsikaze muSaoba

maswavlebeli dafaze wers sityvebsa da frazebs, romlebic daexmareba moswavleebs 

teqstis gagebaSi: zarmaci, bejiTi, Zili moeria, askili, yiramala, Tavmomwone; ganmartavs 

maT moswavleebTan erTad.
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teqstis wakiTxva da damuSaveba moswavleebTan erTad

aqtivoba 4. wakiTxulis gaazreba

maswavlebeli kiTxulobs teqsts da usvams moswavleebs saxelmZRvaneloSi dasmul kiTx-

vebs Sinaarsis gasaazreblad. SeuZlia, gamoiyenos saxelmZRvaneloSi dasmuli SekiTxvebi.

aqtivoba 5. personaJis daxasiaTeba

maswavlebeli moswavleebs sTxovs, daaxasiaTon gigo. 

maswavlebeli dafaze xazavs cxrils. klasis SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT, an 

TviTon wers gigos Tvisebebs da bavSvebs sTxovs, ipovon Sesabamisi magaliTebi teqstSi, an 

Tvisebebsac da teqstis monakveTebsac moswavleebi Tavad gaiazreben.

Tviseba monakveTi teqstidan

(zarmaci)

(matyuara)

(Tavmomwone)

 aqtivoba 6. rCevebi personaJs 

cxrilis Sevsebis Semdeg maswavlebeli moswavleebs sTxovs, wyvilebad imuSaon da mis-

cen rCeva gigos, rogor daZlios sizarmace. muSaobis dasrulebis Semdeg maswavlebeli 

ramdenime wyvils sTxovs TavanTi namuSevris wardgenas. maswavlebeli ajamebs moswavleTa 

mier gamoTqmul mosazrebebs.

saSinao davaleba

maswavlebeli aZlevs saSinao davalebas: moamzadon „Txa da gigo“ klasis winaSe mosay-

olad da rveulSi Seasrulon me-6 gverdze mocemuli davaleba 3-4. aseve, ivarjiSon i, k, l, 

m asoebis gamoweraSi.

resursebi

saxelmZRvanelo, dafa, carci, cxrili...

Sefaseba

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles teqstis gageba da gaazreba, 

personaJis daxasiaTeba, sakuTari damokidebulebis gamoxatva.
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bejiTi da zarmaci

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavlem SeZlos ilustraciis mixedviT varaudis gamoTqma teqstis Sesaxeb; 

personaJebisaTvis damaxasiaTebeli sityvebisa da moqmedebebis garCeva da dasaxeleba; 

ucnobi sityvebis mniSvnelobaTa konteqstis daxmarebiT amocnoba; 

sxvis mier dawyebuli kiTxvis gagrZeleba.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).5. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ზეპირმეტყველების ნაცნობი სტრატეგიების 

გამოყენება მიზნის შესაბამისად.

• იყენებს (მაგ., ილუსტრაციებს, სურათებს, ნახატებს, და სხვ.); 

ქართ.დაწყ.(I).6. მოსწავლემ უნდა შეძლოს გაწაფულად კითხვა.

• აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ კითხვას სათანადო ადგილიდან;

• კითხულობს ხმამაღლა და გარკვევით.

ქართ.დაწყ.(I).9. მოსწავლემ უნდა შეძლოს წაკითხული ტექსტის მიმართ პირადი 

დამოკიდებულების გამოხატვა და მისი ახსნა; ტექსტის თემის და/ან მასში განხილული 

კონკრეტული საკითხების შეფასება.

• გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას ნაწარმოებში გადმოცემული მოვლენისადმი/

პერსონაჟისადმი.

metyveleba 

aqtivoba 1. moTxrobis ilustraciasa da saTaurze muSaoba

maswavlebeli gadaaSlevinebs bavSvebs wignebs da etyvis, rom dRes axali moTxroba unda 

waikiTxon, misi saTauria `bejiTi da zarmaci~. Semdeg dasvams SekiTxvebs: 

– rogor adamianze iTqmis bejiTi? zarmaci?

– aba, naxats daakvirdiT da ivaraudeT: vin aris gamosaxuli, bejiTi Tu zarmaci? ratom 

fiqrobT ase?

– modi, moTxroba wavikiTxoT da gavigoT, es biWuna sinamdvileSi rogoria.

aqtivoba 2.  moTxrobis wakiTxva da SekiTxvebi teqstis irgvliv

maswavlebeli jer TviTon waukiTxavs (mkafiod, nela) da Seecdeba, gaarkvios, gaiges Tu 

vera bavSvebma Sinaarsi:

– rogori moswavle iyo gigo?

– riT gansxvavdebian erTmaneTisagan megobrebi: gigo da niko?

– iyo Tu ara mosalodneli nikos gamarjveba? ratom?

– Tqveni azriT, ratom gaipara gigo biblioTekaSi?

Semdeg daazustebinebs sxvadasxva sityvisa da gamoTqmis mniSvnlobas: – ra aris bib-

lioTeka?  ras niSnavs `ezosken gaurboda Tvali~? ra aris Wikarti? viqtorina?
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kiTxva

aqtivoba 3. moTxrobis amokiTxva

maswavlebeli kidev erTxel waikiTxavs teqsts xmamaRla da Semdeg moswavleebs waakiTxebs, 

jer Cumad, mere xmamaRla, gagrZelebebiT.

wera da saSinao davaleba

aqtivoba 4. wera

maswavlebeli sTxovs moswavleebs, gadaSalon rveuli me-8 gverdze da Seasrulon davale-

bebi (davaleba 5-6), Sin ki asoebis gamoweraSi ivarjiSon  (n, o, p, J) (gv.9).

 

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad gamarTulad SeuZliaT teqstis wakiTx-

va, ucnobi sityvebis ganmarteba konteqstis daxmarebiT, kiTxvebze pasuxis gacema.
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bejiTi da zarmaci gakveTili meore

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT): 

moswavlem SeZlos teqstis elementebSi (saTauri, pirveli striqoni, bolo striqoni, 

avtori, avtoris teqsti, personaJis teqsti) Tavisuflad garkveva; teqstis personaJebis 

qmedebiT aRZruli sakuTari emociebis gamoxatva; TxrobiTi da kiTxviTi winadadebis mar-

Tebulad gamoyeneba; axali leqsikis praqtikuli gamoyeneba.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan:

ქართ.დაწყ.(I).2. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების მოსმენა, გაგება-გააზრება და გადმოცემა.

• სვამს / პასუხობს შეკითხვებს მოსმენილ ტექსტთან დაკავშირებით; 

• ტექსტზე დაყრდნობით ახასიათებს პერსონაჟებს (მათ გარეგნობას, ნიშან-თვისებებს);

ქართ.დაწყ.(I).3. მოსწავლემ უნდა შეძლოს პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა ტექსტის 

თემის, მასში განხილული საკითხების მიმართ; მხატვრული ნაწარმოების პერსონაჟ(ებ)ის, 

მისი/მათი ქცევის შეფასება და საკუთარი თვალსაზრისის ახსნა.

• გამოხატავს პირად დამოკიდებულებას მხატვრული ტექსტების პერსონაჟისა და მისი 

მოქმედების მიმართ (მომწონს / არ მომწონს, კარგად მოიქცა / ცუდად მოიქცა; კეთილია, 

გონიერია და ა.შ.);

ქართ.დაწყ.(I).9. მოსწავლემ უნდა შეძლოს წაკითხული ტექსტის მიმართ პირადი 

დამოკიდებულების გამოხატვა და ახსნა; ტექსტის თემის და/ან მასში განხილული 

კონკრეტული საკითხების შეფასება.

• აფასებს მხატვრული ნაწარმოების პერსონაჟის საქციელს;

• გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას ნაწარმოებში გადმოცემული მოვლენისადმი/

პერსონაჟისადმი;

ქართ.დაწყ.(I).10. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა 

ტიპის ტექსტე ბის მაორგანიზებელი ელემენტების, სტრუქტურული და კომპოზიციური 

მახასიათებლების ამოცნობა.

• გამოყოფს ტექსტის მაორგანიზებელ ნაწილებს/ელემენტებს (სათაურს, ძირითად ტექსტს, 

ავტორს). 

metyveleba

aqtivoba 1. moTxrobis Sinaarsis gaxseneba

maswavlebeli iwyebs saubars wina dRes wakiTxul teqstze. 

dasvams ramdenime SekiTxvas imis Sesamowmeblad, axsovT Tu ara moTxrobis Sinaarsi 

bavSvebs.

– romeli iyo bejiTi da romeli zarmaci? ratom ver gaimarjva gigom? rogor moiqca 

bolos gigo?

aqtivoba 2.  personaJebis daxasiaTeba

Semdeg wamoiwyebs saubars da msjelobas moTxrobis personaJebze, maT saqcielze.

– mixvda Tu ara gigo Tavis Secdomas?

– daakvirdiT naxats. Tqveni azriT, moTxrobis ra momentia masze gamosaxuli?
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– rogor unda miaRwios moswavlem warmatebas?

– rogor bavSvze iTqmis `gamrje~?

– am moTxrobaSi megobrebidan romeli iyo gamrje da mondomebuli? axseni, ratom fiqrob ase?

aqtivoba 3. axal leqsikaze winadadebebis Sedgena

maswavlebeli kidev erTxel daazustebinebs zogierTi sityvis mniSvnelobas: derefani, 

biblioTeka, Wikarti, viqtorina, bejiTi, cxvirCamoSvebuli.

SeniSvna: Tu teqnikuri resursi aris, maswavlebeli ugzavnis moswavleebs bukiT winadadebebs da sTxovs CamoT-

vlili sityvebidan Casvan Sesabamisi sityva, magalTad, dRes gaimarTeba....., gamarjvebuli gundi dasaCuqrdeba.

Cems magidasTan cxrili unda gavakra, .....damWirdeba aucileblad.

yoveli sityvis mniSvnelobis dazustebisas am sityvas dafaze wers. mas Semdeg, rac sityvebi 

Camoiwereba, sTavazobs moswavleebs:

– modi, am sityvebze winadadebebi SevadginoT (ar ganmartavs, ras niSnavs winadadeba). jer me 

Sevadgen: bejiTi – niko bejiTi bavSvi iyo. aba, vin Seadgens winadadebas sityvaze `derefani~? 

da a. S.

`biblioTekis~ ganmartebis dazustebis Semdeg maswavlebeli sTxovs romelime moswavles, 

aRweros maTi skolis biblioTeka.

kiTxva

aqtivoba 4. moTxrobis gagrZelebebiT kiTxva

maswavlebeli gamoiyenebs xmamaRla, gagrZelebebiT kiTxvis strategias da teqsts waakiTxebs 

moswavleebs. Semdeg ki aucileblad gadadis amorCeviT kiTxvaze. amisaTvis mas winaswar momza-

debuli unda hqondes muyaos trafareti, romelSic striqonis zomis zolia amoWrili. maswav-

lebeli saTiTaod midis ramdenime moswavlesTan, adebs trafarets teqsts da sTxovs wakiTxvas.

aqtivoba 5. dakvirveba teqstis formaze

am aqtivobis mizania, teqstis umartivesi elementebis Seswavla. daismeba SekiTxvebi:

– maCveneT, sad weria moTxrobis saTauri? (bavSvebi TiTiT moniSnaven TavianT wignebSi) gaayo-

leT TiTi moTxrobis pirvel striqons! vin maCvenebs meore striqonis pirvel sityvas? romelia 

bolo striqoni? sul ramdeni striqonia moTxrobaSi? ra gansxvavebaa moTxrobis striqonsa da 

leqsis striqons Soris? sad aris aRniSnuli, vin aris am teqstis avtori? 

teqstis analizis ufro rTuli safexuria aseTi tipis SekiTxvebi:

– vin maCvenebs iseT adgils moTxrobaSi, romelSic Cans, rom nikom gaimarjva?

Semdeg moswavleebi zepirad Seasruleben saxelmZRvanelos me-11 gverdze mocemul davale-

bebs: 6, 7, 8.

wera

aqtivoba 6. wera

maswavlebeli sTxovs moswavleebs, gakveTilis bolos darTuli davalebebidan Seasrulon 

me-9 davaleba – gadaiweron rveulSi moTxrobis bolo ori winadadeba. 

saSinao davaleba

bolo (11, 12 ) davalebebi moswavleebma saxlSi unda Seasrulon. aseve, davalebebi rveulidan 

(gv. 8 – davaleba 7, gv. 10 –  davaleba  8, 9).
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saxelosno – saklaso wesebi

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavlem SeZlos mcire moculobis teqstis damoukideblad Sedgena nacnobi leqsikis 

gamoyenebiT.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).1. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სათანადო სამეტყველო ქცევის გამოვლენა ნაცნობ 

საკომუნიკაციო სიტუაციაში.

• ასათაურებს ტექსტს;

ქართ.დაწყ.(I).4. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ნაცნობი ლექსიკისა და ენობრივ-სინტაქსური 

კონსტრუქციების სათანადოდ გამოყენება; მართლმეტყველებისა და სამეტყველო ეტიკეტის 

საბაზისო ნორმების დაცვა.

• განარჩევს წინადადების მოდალობებს (თხრობას, კითხვას, თხოვნას, ნატვრას, 

ბრძანებას) და წარმოთქვამს მათ შესაბამისი ინტონაციით;

ქართ.დაწყ.(I).5. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ზეპირმეტყველების ნაცნობი სტრატეგიების 

გამოყენება მიზნის შესაბამისად.

• იყენებს დამხმარე მასალას (მაგ., ილუსტრაციებს, სურათებს, ნახატებს, და სხვ.). 

metyveleba

aqtivoba 1.  saklaso wesebis Seqmna

maswavlebeli sTavazobs moswavleebs, Seafason, ris keTeba SeiZleba skolaSi da risi 

– ara:

– erTxel erTma bavSvma gakveTilze daagviana, pirdapir SemoaRo kari da Tavis adgilas 

dajda. rogor fiqrobT, sworad moiqca? ratom?

bavSvebi gamoTqvamen TavianT mosazrebebs (`dagvianeba ar SeiZleba~, `gamarjoba ar 

uTqvams~, `karze unda daakakunos~ da a.S.). maswavlebeli am mosazrebebs dafazec Camowers. 

mere ambobs:

– modi, vnaxoT, rogori saklaso wesebi aqvT erT-erTi skolis moswavleebs. gadaSaleT 

wignebi.

aqtivoba 2.  teqstis amokiTxva da garCeva

maswavlebeli jer TviTon waukiTxavs (mkafiod, nela) da Seecdeba, gaarkvios, gaiges Tu 

vera Sinaarsi:

– aqvT Tu ara iseTi wesi, romelic Cvenc gvaqvs?

– romelia iseTi wesi, rogoric Cven ara gvaqvs?

da a.S.
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kiTxva

aqtivoba 3. teqstis amokiTxva

maswavlebeli kidev erTxel waikiTxavs teqsts xmamaRla da Semdeg moswavleebs waakiT-

xebs, jer Cumad, mere – xmamaRla, gagrZelebebiT, bolos ki – amorCeviT kiTxvis strategias 

gamoiyenebs.

metyveleba

aqtivoba 4. ilustraciebze  jgufuri muSaoba 

maswavlebeli ambobs: Cven 4 wesi wavikiTxeT, magram am klass kidev aqvs wesi. es wesebi 

naxatebiTaa gamosaxuli da Cven unda gamovicnoT.

maswavlebeli dayofs klass 4 jgufad da SesTavazebs, TiToeulma jgufma Camoayalibos, 

ra wesia gadmocemuli me-5, me-6, me-7 da me-8 suraTebze.

daaxloebiT aseTi formulirebebia saWiro:

me-5 wesi: rodesac ufrosi klasSi Semodis, fexze vdgebiT da vesalmebiT.

me-6 wesi: gakveTilebis damTavrebisas erTmaneTs vemSvidobebiT.

me-7 wesi: rodesac romelime Cvengani laparakobs, sityvas ar vawyvetinebT da yuradRe-

biT vusmenT.

me-8 wesi: nagavs vyriT mxolod urnaSi.

wera

aqtivoba 5. wera

weris davaleba moswavlis rveulSi sruldeba (gv. 9). maswavlebeli Seaxsenebs bavSvebs, 

rogor iwereba nimuSebSi mocemuli asoebi (r, s, t, u). yuradReba unda mieqces asoebis gan-

lagebas badeSi, agreTve imas, Tu saidan iwyeba asos wera. 

saSinao davaleba

moswavleebi saxlSi gadaiweren winadadebas – `rusiko tiris~. aseve Seasruleben momdevno 

davalebebsac ( gv. 10-11 – davaleba 10, 11,12. gamosacnobia: Tavi an Tma, Tvali, kbili, nikapi). 

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles mcire moculobis teqstis 

damoukideblad Sedgena.
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maTematikosi ZaRli

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavleebi SeZleben kiTxvebis dasmiT gaiazron teqsti, gaecnobian vin da ra jgufis 

arsebiT saxelebs. 

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).2. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების მოსმენა, გაგება-გააზრება და გადმოცემა.

• სვამს / პასუხობს შეკითხვებს მოსმენილ ტექსტთან დაკავშირებით;

ქართ.დაწყ.(I).4. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ნაცნობი ლექსიკისა და ენობრივ-სინტაქსური 

კონსტრუქციების სათანადოდ გამოყენება; მართლმეტყველებისა და სამეტყველო ეტიკეტის 

საბაზისო ნორმების დაცვა.

• სწორად ხმარობს კითხვით სიტყვებს (ვინ? რა?), უარყოფით ნაწილაკებსა (არ, ვერ) და 

ნაცვალსახელებს (პირის, კუთვნილების) სათანადო კონტექსტში.

ქართ.დაწყ.(I).11. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების ლექსიკურ და სემანტიკურ მხარეზე, ენობრივ ფორმებზე დაკვირვება.

• ადარებს და კითხვის დასმის საშუალებით აჯგუფებს სიტყვებს (სახელებსა და 

მოქმედების აღმნიშვნელ სიტყვებს).

winare codna 

moswavleebi icnoben kiTxvis sxvadasxva strategias, aqvT teqstSi informaciis moZiebis 

unari, ician weliwadis droebi.

organizebis forma

saerTo saklaso, individualuri

gakveTilis msvleloba

aqtivoba 1. provocireba

gakveTilis dasawyisSi maswavlebeli svams kiTxvebs:  rogor gesmiT saTauri? SeiZleba 

Tu ara ZaRli iyos maTematikosi?

 

aqtivoba 2.  teqstis wakiTxva-damuSaveba

maswavlebeli sTxovs moswavleebs, gadaSalon saxelmZRvaneloebi teqstze „maTematikosi 

ZaRli“. maswavlebeli kiTxulobs teqstis jer pirvel, xolo Semdeg meore nawils Sesabamisi 

gamometyvelebiT. TiToeuli nawilis wakiTxvis Semdeg awyvilebs moswavleebs da sTxovs, 

moifiqron SekiTxvebi klasis winaSe dasasmelad. amiT maswavlebeli moswavleebs erTma-

neTTan muSaobasac aCvevs, kiTxvis dasmasac da imasac amowmebs, ramdenad gaiges maT teqsti.
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aqtivoba 3. cxrilis Sevseba

maswavlebeli dafaze xazavs cxrils da sTxovs moswavleebs, erT svetSi Camoweron ada-

mianis aRmniSvneli sityvebi, meoreSi – cxovelis, mesameSi – sagnis:

adamiani cxoveli sagani

miSiko

maswavlebeli

biWi

bavSvebi

pedagogebi

mama

ZaRli

cuga

qemela

skola

CanTa

merxi

klasi

xeli

zari

samaswavleblo

aqtivoba 4. vin? ra? 

maswavlebeli Seaxsenebs moswavleebs, rom adamianis aRmniSvnel sityvebs daesmis kiTxva 

vin? sxva danarCens – ra?

maswavlebeli moswavleebs urigebs winaswar gamzadebul baraTebs. moswavleebma unda 

Seavson gamotovebuli adgilebi da saWiro adgilas Caweron kiTxviTi sityvebi: vin? da ra?

magaliTad:

1. biWma CanTa gaxsna.

--------- gaxsna CanTa?

--------- gaxsna biWma?

2. ZaRlma gaaoca pedagogebi.

--------- gaaoca pedagogebi?

 ---------  gaaoca ZaRlma?

3. mwvrTnels ZaRli mkerdze miexutebina.

--------- miexutebina ZaRli mkerdze?

--------- miexutebina mwvrTnels mkerdze?

samuSaos dasrulebis Semdeg mewyvileebi cvlian baraTebs da amowmeben erTmaneTis 

namuSevrebs. 

maswavlebeli akiTxebs moswavleebs davalebas. TiToeuls sTxovs, daasabuTos ratom air-

Cies esa Tu is varianti da Tan kiTxvebis dasmiT cdilobs, miiyvanos daskvnamde. magaliTad, 

maswavlebeli: „Seni azriT, ratom daesmis ZaRls kiTxva ra?“ moswavle: „imitom, rom ZaRli 

cxovelia“ da a.S.

aqtivoba 5. Sejameba

maswavlebeli sTxovs moswavleebs, Seafason dRevandeli gakveTili.

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles teqstis gageba-gaazreba, kiTx-

vebis dasma da vin da ra jgufis saxelebis garCeva.
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Tavi II  – kargi da cudi

mkvexara qoTani (igav-araki)

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavlem SeZlos  mosmenili teqstis aRqma da gaazreba, sakuTari damokidebulebis 

gamoxatva TemasTan dakavSirebiT.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).2. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების მოსმენა, გაგება-გააზრება და გადმოცემა.

• ტექსტზე დაყრდნობით ახასიათებს პერსონაჟებს (მათ გარეგნობას, ნიშან-თვისებებს);

ქართ.დაწყ.(I).3. მოსწავლემ უნდა შეძლოს პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა ტექსტის 

თემის, მასში განხილული საკითხების მიმართ; მხატვრული ნაწარმოების პერსონაჟ(ებ)ის, 

მისი/მათი ქცევის შეფასება და საკუთარი თვალსაზრისის ახსნა.

• გამოხატავს პირად დამოკიდებულებას მხატვრული ტექსტების პერსონაჟისა და მისი 

მოქმედების მიმართ (მომწონს / არ მომწონს, კარგად მოიქცა / ცუდად მოიქცა; კეთილია, 

გონიერია და ა.შ.);

ქართ.დაწყ.(I).6. მოსწავლემ უნდა შეძლოს გაწაფულად კითხვა.

• კითხულობს ხმამაღლა და გარკვევით.

ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გააზრება; ტექსტში ვერბალური და არავერბალური ფორმით 

მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) ურთიერთდაკავშირება.

• განარჩევს თხრობასა და დიალოგს, მოიძიებს რეპლიკების ავტორებს.

winare codna

moswavleebi icnoben kiTxvis sxvadasxva strategias; aqvT teqstis gasagebad saWiro 

leqsikuri maragi.

 

aqtivoba 1. ganvlili masalis mokled gameoreba

maswavlebeli gakveTilis Temisa da miznis gacnobis Semdeg moswavleebs axsenebs win-

are  Temas („kargi da cudi“), ixseneben „keTil sandalas“ da msjeloben maTTvis misaReb da 

miuRebel  saqcielze. Tu msjelobisas moswavleebi Sesabamis magaliTs ver gaixseneben, 

maswavlebeli mianiSnebs, rom miuRebeli saqcieli aris kvexnac, xolo Semdeg gadadis 

gakveTilis Temaze. 

aqtivoba 2. teqstis wakiTxva kiTxvis strategiebis gamoyenebiT (Cumi kiTxva da gamorCeviT 

kiTxva)

1. maswavlebeli kiTxulobs teqsts Sesabamisi gamometyvelebiT.
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2. kiTxvis dasrulebis Semdeg teqstis bolos mocemuli kiTxvebis daxmarebiT  arkvevs,  

ramdenad gaiges moswavleebma Txzulebis Sinaarsi.

3. maswavlebeli moswavleebs sTxovs, Cumad waikiTxon teqsti.

4. maswavlebeli moswavleebs gamorCeviT, araTanmimdevrulad akiTxebs teqsts. 

– waikiTxe gamometyvelebiT cicxvis sityvebi;

– waikiTxe gamometyvelebiT qoTnis sityvebi;

– waikiTxe pirvel striqonSi yvelaze didi sityva;

– waikiTxe bolo sityva;

– waikiTxe meore striqonis bolo sityva da ganmarte;

– ipove da waikiTxe ori erTmarcvliani sityva;

– bolo winadadebaSi waikiTxe sityva, romliTac qoTania daxasiaTebuli.

aqtivoba 3. teqstis leqsikaze muSaoba

maswavlebeli dafaze wers sityvebsa da frazebs, romlebic daexmareba moswavleebs 

teqstis gagebaSi: cicxvi, Tavs waadga, mkvexara, xma gakminda, erTi amas damixedeT, me Tqven-

nairi rodi var, ikvexnida.

maswavlebeli moswavleebs sTxovs: a) ganmarton es sityvebi; b) moifiqron msgavsi mniS-

vnelobis sityvebi.

aqtivoba 4. kiTxva-pasuxi

maswavlebeli sTxovs moswavleebs, daasaxelon, rogor adamians agonebs maT cicxvi? 

rogors – sxva danarCeni personaJebi? moswavleebi gamoTqvamen TavianT mosazrebas.

aqtivoba 5. minidiskusia Temaze: ratom aris kvexna cudi saqcieli? 

maswavlebeli moswavleebs usvams TemasTan dakavSirebul kiTxvebs:

– ratom uyvarT kvexna adamianebs?

– ra Sedegi SeiZleba mohyves kvexnas?

aqtivoba 6. Sejameba

diskusiis dasrulebis Semdeg maswavlebeli ajamebs moswavleTa mier gamoTqmul mosaz-

rebebs.

saSinao davaleba

 saSinao davalebad aZlevs, Seavson moswavlis rveulSi Temis Sesabamisi savarjiSoebi 

(gv.  13, davaleba 4, 5, 6). 

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles teqstis gawafulad wakiTxva, 

sakuTari damokidebulebis gamoxatva.
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Tavi III  – saxaliso ambebi

swavlaSi zarmaci, cekvaSi mamaci

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT)

moswavlem SeZlos personaJis damaxasiaTebeli sityvebis Sinaarsobrivi Tvalsazris-

iT garCeva; 

teqstSi replikebis avtoris amocnoba; 

dialogisa da Txrobis erTmaneTisagan garCeva.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).6. მოსწავლემ უნდა შეძლოს გაწაფულად კითხვა.

• პოულობს და კითხულობს ტექსტში მასწავლებლის მიერ მითითებულ ადგილებს;

• კითხულობს ხმამაღლა და გარკვევით.

ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გააზრება; ტექსტში ვერბალური და არავერბალური ფორმით 

მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) ურთიერთდაკავშირება.

• განარჩევს თხრობასა და დიალოგს, მოიძიებს რეპლიკების ავტორებს;

• პოულობს ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში ილუსტრაციის შესაბამის ეპიზოდს.

kiTxva

aqtivoba 1. moTxrobis amokiTxva

maswavlebeli moswavleebs teqsts waakiTxebs, jer Cumad, mere xmamaRla – gagrZelebebiT, 

bolos – amorCeviT.

Semdeg dasvams SekiTxvebs: 

1. – teqstSi vin ambobs: `aba, erTi kargi taSi daukariT~?

2. – visi sityvebi SeiZleba iyos: `vano skolaSi wadi~?

maswavlebelma unda urCios moswavleebs, rom am SekiTxvaze pasuxis gasacemad teqstSi 

warmodgenili naxati daixmaron.

aqtivoba 2. kiTxvebi teqstis irgvliv

moswavleebi Seecdebian, upasuxon maswavleblis mier dasmul SekiTxvebs: 

– ra moimizeza vanom, skolaSi rom ar wasuliyo?

– rogor gamoiWires tyuilSi vano?

Semdeg maswavlebeli sTxovs moswavleebs, waikiTxon savarjiSoebis blokSi mocemuli 

davaleba 5: SearCie andaza, romelic am ambavs Seesabameba. 

mniSvnelovania, rom moswavleebma sakuTari arCevani daasabuTon.
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aqtivoba 3. leqsikaze muSaoba

moswavleebma konteqstis daxmarebiT unda amoicnon, ras niSnavs sityva `lekuri~. aseve, 

maT unda ganmarton, rogor esmiT am moTxrobis saTauri – `swavlaSi zarmaci, cekvaSi mamaci~.

sasurvelia, maswavlebelma gaacnos moswavleebs qarTuli cekvebis sxva saxelebic: 

`xorumi~, `samaia~, `ferxuli...~

wera

aqtivoba 4. wera

moswavleebma unda Seasrulon moswavlis rveulSi mocemuli davalebebi (gv. 18 , davaleba 

1, 2). 

saSinao davaleba

moswavleebma saxlSi Seasrulon rveulSi mocemuli TemasTan dakavSirebuli davalebebi 

( gv. 18, davaleba 3, 4).

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles teqstSi replikebis avtoris 

amocnoba, teqstis wakiTxva-gaazreba, kiTxvebze logikuri pasuxis gacema.
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glexi da Tiva

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT)

moswavlem SeZlos  mosmenili teqstis aRqma da gaazreba, sakuTari damokidebulebis 

gamoxatva TemasTan dakavSirebiT, leqsikis gaaqtiureba, TanamSromlobiTi unarebis gan-

viTareba.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).1. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სათანადო სამეტყველო ქცევის გამოვლენა ნაცნობ 

საკომუნიკაციო სიტუაციაში.

• გადმოსცემს კონკრეტულ ფაქტს / მოვლენას საკუთარი ცხოვრებიდან. 

ქართ.დაწყ.(I).3. მოსწავლემ უნდა შეძლოს პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა ტექსტის 

თემის, მასში განხილული საკითხების მიმართ; მხატვრული ნაწარმოების პერსონაჟ(ებ)ის, 

მისი/მათი ქცევის შეფასება და საკუთარი თვალსაზრისის ახსნა.

• აკავშირებს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ამბავს პირად გამოცდილებასთან (იხსენებს 

მსგავს შემთხვევას, პერსონაჟს ადარებს თავის მეგობარს და სხვ.).

ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გააზრება; ტექსტში ვერბალური და არავერბალური ფორმით 

მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) ურთიერთდაკავშირება.

• აჯგუფებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას კონკრეტული ნიშნების მიხედვით 

(მასწავლებლის დახმარებით ან დამოუკიდებლად) (მაგ., შინაური და გარეული 

ცხოველები, ხილი და ბოსტნეული, ზამთრის თემატიკის ამსახველი ლექსიკა და სხვ.).

winare codna

moswavleebma ician jgufuri muSaoba, aqvT TanamSromlobis unari, zepirad SeuZliaT 

Tanmimdevrulad da cxadad azris Camoyalibeba, Temaze msjeloba sakuTari gamocdilebidan 

gamomdinare. 

organizebis forma

saerTo saklaso, jgufuri, individualuri. 

 

gakveTilis msvleloba

aqtivoba 1. motivacia

motivaciis mizniT, maswavlebeli gakveTils iwyebs SekiTxvebiT: 

– yofilxarT Tu ara rTul situaciaSi?

– rogor gamosulxarT am mdgomareobidan?

da ase gadadis gakveTilis Temaze. 
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aqtivoba 2. teqstis wakiTxva-gaazreba

1. maswavlebeli kiTxulobs teqsts Sesabamisi gamometyvelebiT.

2. kiTxvis dasrulebis Semdeg kiTxvebis daxmarebiT  arkvevs,  ramdenad gaiges moswav-

leebma Txzulebis Sinaarsi (SeuZlia gamoiyenos teqstis bolos mocemuli SekiTxvebi).

3. maswavlebeli sanam teqstSi mocemul SekiTxvas dasvamdes, manamde arkvevs, ician Tu 

ara (an Tavad Seaxsenebs moswavleebs), rom Txa Wams Tivas, mgeli ki Wams Txas.

aqtivoba 3. gamocnoba

maswavlebeli gaTvlis principiT qmnis oTxkacian jgufebs da sTxovs moswavleebs 

gamoicnon ra xerxs mimarTa glexma. vinc yvelaze swrafad morCeba, is aris gamarjvebuli. 

maswavlebeli moswavleebs sTxovs, imsjelon ra strategiebs mimarTes problemis gada-

saWrelad da ra mniSvneloba hqonda maTTvis erTad muSaobas.

aqtivoba 4.  leqsikaze muSaoba

1. maswavlebeli asaxelebs teqstTan dakavSirebul Temebs (mag.: gareuli cxovelebi, 

Sinauri cxovelebi, mcenareebi) da moswavleebs sTxovs gaixsenon da daasaxelon 

sityvebi, romlebic  azrobrivad ukavSirdeba CamoTvlil Temebs (igulisxmeba rogorc 

sakvebi, ise sacxovrebeli da a. S.). moswavlem sityvis dasaxelebisas unda daasabuTos, 

riT ukavSirdeba is mocemul Temas.

2. maswavlebeli TiToeul sityvas iwers winaswar momzadebul baraTebze. 

3. maswavlebeli anawilebs Temebs jgufebSi, erTmaneTSi aurevs baraTebze daweril 

sityvebs da urigebs maT moswavleebs. 

4. maswavlebeli sTxovs moswavleebs, erTad daawyon TemasTan dakavSirebuli sityvebi 

da sxva TemasTan dakavSirebuli sityvebi.

5. amis Semdeg maswavlebeli sTxovs moswavleebs, gadascen sxva jgufebs Sesabamisi 

sityvebi.

6. maswavlebeli ajamebs gakveTils da aZlevs saSinao davalebas.

saSinao davaleba

maswavlebeli moswavleebs sTxovs,  mocemuli leqsikis gamoyenebiT SeTxzan moTxroba 

(TiToeuli moswavle qmnis Txzulebas im leqsikis gamoyenebiT, romelic Sexvda mis jgufs 

ganawilebisas).

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles wakiTxulis gaazreba, jgufuri 

efeqturi muSaoba.

SeniSvna: Tu moaswrebs, maswavlebels SeuZlia, gakveTilzeve SeaTxzvevinos moTxroba 

moswavleebs. kargi iqneba, Tu gamoiyenebs wyvil gakveTils.
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Tavi IV  – bavSvebi mwerlobaSi

saxelosno – salomes gancxadeba

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavle SeZlebs, daakvirdes da gaarCios sxvadasxva tipis teqstis formaluri mxare, 

formalur mxareze dayrdnobiT SeZlebs gaarCios informaciis tipi, romelsac es teqsti 

Seicavs. 

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).10. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა 

ტიპის ტექსტე ბის მაორგანიზებელი ელემენტების, სტრუქტურული და კომპოზიციური 

მახასიათებლების ამოცნობა.

• გამოყოფს ტექსტის მაორგანიზებელ ნაწილებს/ელემენტებს (სათაურს, ძირითად ტექსტს, 

ავტორს); 

• ტექსტის  მაორგანიზებელ ელემენტებზე დაკვირვებით ამოიცნობს, რა ტიპის 

ინფორმაციაა მოცემული კონკრეტული სახის ტექსტში (მაგ., ტელეპროგრამაში –

გადაცემის ტიპი, დღე, საათი; კულინარიულ რეცეპტში – მასალის ჩამონათვალი, 

რაოდენობა, მომზადების წესი და სხვ.);

• ასახელებს ან მიუთითებს,  ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს კონკრეტული 

ინფორმაცია (მაგ., გაკვეთილების ცხრილში სად არის განთავსებული საგნების 

ჩამონათვალი, სად – კვირის დღეები). 

winare codna 

moswavleebi icnoben kiTxvis sxvadasxva strategias, aqvT teqstSi informaciis moZiebis 

unari.

organizebis forma 

saerTo-saklaso, jgufuri, individualuri.

gakveTilis msvleloba

aqtivoba 1. motivacia

 motivaciis mizniT, maswavlebeli gakveTils iwyebs SekiTxvebiT: 

1. rogor gesmiT „sainformacio teqsti“?

2. ra saxis informacia SeiZleba iyos mocemuli sainformacio teqstSi?

Tavadac, moswavleebTan erTad, gamokveTs sainformacio teqstis  specifikas, mis gansx-
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vavebas mxatvruli teqstisgan (zogadad da ara dawvrilebiT mianiSnebs formalur da 

Sinaarsobriv gansxvavebaze) da ase gadadis gakveTilis Temaze. 

aqtivoba 2. sainformacio teqstis amocnoba

1. maswavlebeli qmnis jgufebs da aZlevs maT furcelze dabeWdil sxvadasxva saxis 

sainformacio teqsts (mag., gakveTilebis cxrils, kulinariul recepts, amindis 

prognozs...). 

2. maswavlebeli aZlevs dros, raTa moswavleebma moaswron Tvalis gadavleba, ramden-

ime ZiriTadi detalis aRqma da daasaxelon, ra saxis sainformacio teqstia (Tu mos-

wavleebi ver ixseneben, SeiZleba TavianTi sityvebiT daasaxelon teqstis ZiriTadi 

maxasiaTeblebi).

aqtivoba 3.  msjeloba struqturul maxasiaTeblebze

maswavlebeli moswavleebs sTxovs, sakuTari sityvebiT aRweron, rogor amoicnes esa Tu 

is teqsti (mag., iyo mze, an iyo Rrubeli, e. i. amindis prognozia da a. S.).

aqtivoba 4.  saxelmZRvaneloze muSaoba

1. maswavlebeli sTxovs moswavleebs, gadaSalon saxelmZRvaneloebi teqstze „salomes 

gancxadeba“, da sTxovs, erTi Tvalis SevlebiT amoicnon, ra tipis sainformacio 

teqstia. 

2. maswavlebeli sTxovs moswavleebs, daasaxelon, ra maxasiaTeblebis meSveobiT amoicnes 

teqstis tipi. 

3. moswavleebi individualurad Cumad kiTxuloben teqsts da pasuxoben maswavleblis 

mier dasmul kiTxvebs rogorc formis, ise Sinaarsis Sesaxeb: saidan mixvdiT, rom es 

aris gancxadeba? gancxadebis ra maxasiaTebels gamoyofdiT? ratom Cawera gogonam 

gancxadebaSi knutis saxeli? risTvis aris saWiro telefonis nomris miTiTeba? da a. S.

Sejamebisas maswavlebeli moswavleebTan erTad ayalibebs sainformacio teqstis Zir-

iTad maxasiaTeblebs da/an msjelobs sxvadasxva tipis sainformacio teqsts Soris arsebul 

msgavseba-gansxvavebaze.

saSinao davaleba

maswavlebeli moswavleebs aZlevs saSinao davalebad gakveTilis bolos mocemul #me-6 

davalebas (Seadginon gancxadebis teqsti).

resursebi: 

saxelmZRvanelo, baraTebi sainformacio teqstebiT.

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles struqturul maxasiaTeblebze 

dayrdnobiT teqstis tipis amocnoba.
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lali

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavlem SeZlos ilustraciis Sesabamisi epizodis teqstSi povna; teqstis gawafulad 

kiTxva; modelis mixedviT werilis dawera.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).2. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების მოსმენა, გაგება-გააზრება და გადმოცემა.

• სვამს / პასუხობს შეკითხვებს მოსმენილ ტექსტთან დაკავშირებით;

ქართ.დაწყ.(I).6. მოსწავლემ უნდა შეძლოს გაწაფულად კითხვა.

• აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ კითხვას სათანადო ადგილიდან;

• პოულობს და კითხულობს ტექსტში მასწავლებლის მიერ მითითებულ ადგილებს;

• კითხულობს ხმამაღლა და გარკვევით.

ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გააზრება; ტექსტში ვერბალური და არავერბალური ფორმით 

მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) ურთიერთდაკავშირება.

• ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში მოიძიებს მითითებულ სიტყვას/წინადადებას, (მაგ., 

პერსონაჟთა სახელებს, ცხოველს, სათამაშოს და სხვ.);

• პოულობს ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში ილუსტრაციის შესაბამის ეპიზოდს;

ქართ.დაწყ.(I).13. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

მცირე ზომის მარტივი ტექსტების შექმნა ნაცნობ თემატიკაზე.

• ადგენს პრაგმატულ ტექსტებს, სათანადოდ აფორმებს მათ მოდელის შინაარსობრივი და 

სტრუქტურულ-კომპოზიციური მახასიათებლების გათვალისწინებით.

metyveleba 

aqtivoba 1: moTxrobis ilustraciaze muSaoba

maswavlebeli moswavleebs gadaaSlevinebs wignebs Sesabamis gverdze da sTxovs:

– daakvirdiT, ra xatia am gverdze.

– Tqveni azriT, ras akeTebs qali?

– Ciris ramdeni asxmula xatia?

aqtivoba 2: moTxrobis mosmena

maswavlebeli mkafiod da garkveviT kiTxulobs moTxrobas. 

aqtivoba 3: SekiTxvebi moTxrobis Sesaxeb

maswavlebeli SekiTxvebis daxmarebiT amowmebs, rogor gaiges moswavleebma moTxrobis 

Sinaarsi.

– vin da vin Cavidnen sofelSi?
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– ratom ver miexmara lali dedas?

– ras akeTebda deida Tamari?

– ratom atirda lali?

– rogor daimsaxura lalim Seqeba?

kiTxva, metyveleba 

aqtivoba 4: moTxrobis amokiTxva

ZiriTadi strategiebis moSveliebiT bavSvebi kiTxuloben moTxrobas.

– vin waikiTxavs moTxrobas? (maswavlebeli kiTxvas awyebinebs imas, vinc SedarebiT swrafi 

tempiT da swori intonaciiT kiTxulobs.)

moTxrobas jer waakiTxebs gagrZelebebiT da Semdeg gadadis SerCeviT kiTxvaze:

– giorgi, waikiTxe meore abzaci.

– guram, waikiTxe bolo winadadeba...

– qeTi, teqstSi moZebne is adgili, romelic naxats (ilustracias) Seesabameba da waikiTxe.

aqtivoba 5:  ucnob sityvebze muSaoba. 

daismeba SekiTxvebi:

– weliwadis romel dros moxdeboda es ambavi? (Semodgomaze)

– iciT Tu ara, ras niSnavs `asxmula~? `Ciris acma~? `TaTara~?

– vis unaxavs godori? (axali sityvebis ganmartebas jer moswavleebi cdiloben).

– am moTxrobaSi romeli sityvebia dakavSirebuli SemodgomasTan?.. (yurZeni, TaTara, 

Ciri). 

moswavleebi saxelmZRvalnelos leqsikonSi maswavleblis daxmarebiT moZebnian sityvebs: 

godori, TaTara, Ciri. Tu SesaZlebeli iqneba, TvalsaCinoebisTvis maswavlebeli maT uCvenebs 

Sesabamis suraTebs an slaidebs.

wera da saSinao davaleba

aqtivoba 6: werilis nimuSis teqstis amokiTxva da garCeva

Semdegi SekiTxvebiT damuSavdeba rubrika saxelosno – werili (moswavlis wigni, gv. 48):

– visi werili wavikiTxeT?

– rogor mivxvdiT, rom es werili magdam dawera?

– vis swers werils magda?

– rodis Cava magda sofelSi? 

– ra sTxova magdam bebias?

– modi, axla warmovidginoT, rom Tqvenc werT werils. vis da ras miswerdiT? me, mag-

aliTad, werils mivwerdi Cems megobars, romelic didi xania ar minaxavs... 

cariel rveulSi moswavleebi maswavleblis daxmarebiT daiwyeben werilis weras. Tu dro 

amoiwureba, davalebas saxlSi daasruleben. aseve saxlSi Seasruleben moswavlis rveulSi, 

24-e gverdze mocemul davalebebsac.

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles teqstSi garkveva, modelis 

mixedviT werilis dawera.
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Tavi V   – 
cxovelebi leqsebsa da moTxrobebSi

saxelosno – moTxrobis Sedgena

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavle SeZlebs suraTebis mixedviT ambis Sedgenas.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).5. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ზეპირმეტყველების ნაცნობი სტრატეგიების 

გამოყენება მიზნის შესაბამისად.

• იყენებს დამხმარე მასალას (მაგ., ილუსტრაციებს, სურათებს, ნახატებს, და სხვ.); 

ქართ.დაწყ.(I).15. მოსწავლემ უნდა შეძლოს წერის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება მიზნის 

შესაბამისად.

• კითხულობს საკუთარ ნაწერს ხმამაღლა და ასწორებს შემჩნეულ შეცდომებს.

winare codna 

moswavleebma ician suraTis aRwera, aqvT ambis SeTxzvis elementaruli unar-Cvevebi.

organizebis forma 

saerTo-saklaso, individualuri.

gakveTilis msvleloba

aqtivoba 1. motivacia

maswavlebeli ekiTxeba moswavleebs: 

– ra iciT delfinebis Sesaxeb?

– ginaxavT Tu ara delfinebi?

Tavadac, SeZlebisdagvarad, slaidebiT, videomasaliT an suraTebiT awvdis informacias 

delfinebze da esaubreba maT Sesaxeb, rom isini arian Zalian gonierebi, megobrulebi, kon-

taqturebi, SeuZliaT garkveuli miTiTebebis Sesruleba da a. S. (es aqtivoba moswavleebs 

gauadvilebs naxatebis aRqmas).

aqtivoba 2. suraTebis aRwera

maswavlebeli moswavleebs sTxovs, daakvirdnen saxelmZRvaneloSi mocemul suraTebs 

da mokled aRweron isini, daasaxelon, sad xdeba moqmedeba, ra xdeba da ratom fiqroben ase.
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aqtivoba 3.  suraTebis mixedviT ambis Sedgena

1. maswavlebeli moswavleebs sTxovs, moifiqron da daweron patara ambavi fotoebis 

mixedviT. werisas daixmaron fotoebis qveS arsebuli SekiTxvebi.  

weris dawyebamde SevaxsenebT moswavleebs, ra unda gaiTvaliswinon ambis werisas (ambavs 

aqvs saTauri, hyavs moqmedi pirebi, moqmedebis adgili...). 

2. weris dasrulebis Semdeg maswavlebeli sTxovs moswavleebs, gadaikiTxon da Seasworon 

sakuTari naSromi.

3. maswavlebeli ramdenime moswavles, survilisamebr, akiTxebs sakuTar Txzulebas. 

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles suraTebis mixedviT teqstis 

SeTxzva da masSi Sesworebebis Setana.
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Tavi VI  – buneba da oTxi dro

oTxi survili

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavle SeZlebs gamoiyenos Sesabamisi leqsika da isaubros konkretuli Temis irgvliv, 

SeZlebs teqstSi informaciis moZiebas, teqstze dakvirvebiT ilustraciis Seqmnas. 

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გააზრება; ტექსტში ვერბალური და არავერბალური ფორმით 

მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) ურთიერთდაკავშირება.

• აჯგუფებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას კონკრეტული ნიშნების მიხედვით 

(მასწავლებლის დახმარებით ან დამოუკიდებლად) (მაგ., შინაური და გარეული 

ცხოველები, ხილი და ბოსტნეული, ზამთრის თემატიკის ამსახველი ლექსიკა და სხვ.);

ქართ.დაწყ.(I).8. მოსწავლემ უნდა შეძლოს მცირე ზომის მხატვრული ტექსტების 

ინტერპრეტირება ვერბალური და არავერბალური გზით; ვერბალური ინფორმაციის 

ვიზუალურად გარდაქმნა და/ან პირიქით.

• ქმნის წაკითხული / მოსმენილი ტექსტის ან მისი ფრაგმენტის სიუჟეტურ ნახატს;

ქართ.დაწყ.(I).12. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კითხვის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება 

მიზნის შესაბამისად.

• იყენებს სათაურსა და ილუსტრაციას ტექსტის შესაძლო შინაარსის ამოსაცნობად.

winare codna 

moswavleebi icnoben kiTxvis sxvadasxva strategias, aqvT teqstSi informaciis moZiebis 

unari, ician weliwadis droebi.

organizebis forma 

saerTo-saklaso, individualuri.

gakveTilis msvleloba

aqtivoba 1. motivacia

gakveTili iwyeba Temis mimoxilviT. 

Tavidan maswavlebeli moswavleebs slaidSouTi an fotosuraTebiT uCvenebs bunebis 

peizaJebs, romlebzec weliwadis sxvadasxva droa asaxuli. moswavleebi asaxeleben, romeli 

droa da asabuTeben. mniSvnelovania, rom naCvenebi iyos ara oTxi, aramed ramdenime ilus-

tracia, romlebzec sxvadasxva detalze iqneba gamaxvilebuli yuradReba da moswavleebi 
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daasaxeleben, rogor amoicnes TiToeul maTganze weliwadis dro. 

 

amis Semdeg maswavlebeli ekiTxeba moswavleebs:

1. weliwadis romeli dro mogwonT? ratom?

2. riT gamoirCeva weliwadis TiToeuli dro?

aqtivoba 2.  teqstis wakiTxva-damuSaveba

1. maswavlebeli sTxovs moswavleebs, gadaSalon saxelmZRvaneloebi teqstze „oTxi 

survili“. maswavlebeli kiTxulobs teqsts monakveTebad, Sesabamisi gamometyvelebiT.

2.  TiToeuli monakveTis wakiTxvis Semdeg sTxovs Cumad waikiTxon teqsti da moniSnon 

sityvebi, romlebic mianiSnebs weliwadis ama Tu im droze teqstSi (mag.: ciga, Tovli 

– zamTari). 

3. grafikuli maorganizeblis Sevseba 

maswavlebeli dafaze xazavs cxrils da moswavleebTan erTad avsebs mas. moswavleebi 

asaxeleben TiToeuli droisTvis damaxasiaTebel niSnebs, romlebic teqstSia mocemuli 

da maT aqvT moniSnuli.

zamTari gazafxuli zafxuli Semodgoma

ciga, Tovli peplebi, yvavili yana, Znis konebi, 

marwyvi, mwyeri...

mwife xili, venaxi, 

mtevnebi, akido, 

rTveli

aqtivoba 3. Sejameba

gakveTilis bolos maswavlebeli sTxovs moswavleebs, gaixsenon sityvebi, romlebic 

ukavSirdeba TiToeul dros da Caamaton cxrilSi. mag.: zamTari – sicive, fifqi, windebi, 

buxari, palto, axali weli, qudi da a. S. amiT bavSvebi gaimdidreben drosTan dakavSirebul 

leqsikur marags.

saSinao davaleba

maswavlebeli moswavleebs  saSinao davalebad aZlevs, daxaton erTi romelime epizodi 

teqstidan. aseve, SeuZlia gakveTilis Casatareblad airCios wyvilsaaTiani dRe da ilus-

traciebi (jgufurad, wyvilebad an individualurad) Seasrulebinos meore gakveTilze.

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles teqstSi informaciis moZieba, 

ilustraciis Seqmna.

resursebi

bunebis peizaJebis amsaxveli masala, romlebzec weliwadis sxvadasxva droa gamoxatuli.
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Semodgoma

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavlem SeZlos movlenis (amjerad, Semodgomis) jgufur daxasiaTebaSi monawileoba; 

mosmenil teqstSi asaxulis pirad gamocdilebasTan dakavSireba; ucnobi sityvebis Sinaarsis 

ganmarteba konteqstis daxmarebiT; sityvis ganmartebis povna saxelmZRvanelos leqsikonSi.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).1. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სათანადო სამეტყველო ქცევის გამოვლენა ნაცნობ 

საკომუნიკაციო სიტუაციაში.

• გადმოსცემს კონკრეტულ ფაქტს / მოვლენას საკუთარი ცხოვრებიდან. 

ქართ.დაწყ.(I).3. მოსწავლემ უნდა შეძლოს პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა ტექსტის 

თემის, მასში განხილული საკითხების მიმართ; მხატვრული ნაწარმოების პერსონაჟ(ებ)ის, 

მისი/მათი ქცევის შეფასება და საკუთარი თვალსაზრისის ახსნა.

• აკავშირებს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ამბავს პირად გამოცდილებასთან (იხსენებს 

მსგავს შემთხვევას, პერსონაჟს ადარებს თავის მეგობარს, და სხვ.);

ქართ.დაწყ.(I).12. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კითხვის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება 

მიზნის შესაბამისად.

• უცნობი სიტყვების მნიშვნლობის ამოსაცნობად აკვირდება კონტექსტს, იყენებს ტექსტის 

შემდეგ მოცემულ სიტყვათა განმარტებებს, ან დახმარებას სთხოვს მასწავლებელს/

მშობელს.

metyveleba 

aqtivoba 1: Temis mokled gameoreba

gakveTilis Sesavlis daniSnulebaa moswavleTa swrafi mobilizeba, kviris Sesaswavli 

Temis gaxseneba da mis Sesaxeb saubari. 

moswavleebi gaixseneben weliwadis droebs. maswavlebeli dasvams SekiTxvebs: 

– rodis amodis ia?

– rodis aqvT moswavleebs didi ardadegebi?

– rodis mwifdeba yurZeni, vaSli, msxali, atami?

– ra xdeba zamTarSi?

aqtivoba 2: saubari Temaze `Semodgoma~ 

maswavlebeli ekiTxeba moswavleebs:

– rogor icvleba buneba Semodgomaze?

– vis SeuZlia CamomiTvalos Semodgomis Tveebi?

– damisaxeleT Semodgomis pirveli Tve; bolo Tve.

– vin ar yofila rTvelSi? 

maswavlebeli sTxovs romelime moswavles, aRweros rTveli.

aqtivoba 3: leqsis wakiTxva

– dRes Cven wavikiTxavT poet murman lebaniZis leqss `Semodgoma~. 
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maswavlebeli mkafiod warmoTqvams saTaurs da paTetikis gareSe ukiTxavs moswavleebs 

leqss (yovel sityvas mkafiod gamoTqvams). 

– modi, axla yvelam TavisTvis, Cumad waikiTxos. 

Cumi kiTxvis strategiis gamoyenebis Semdeg maswavlebeli klass mimarTavs:

– axla ki xmamaRla wavikiTxoT, vin daiwyebs?

(maswavlebeli kiTxvas awyebinebs imas, vinc swori intonaciiT, pauzebiT kiTxulobs.)

Semdeg imave leqss akiTxebs gagrZelebebiT sxva moswavleebsac da bolos gadadis Ser-

CeviT kiTxvaze:

– daviTvaloT, sul ramdeni striqonia leqsSi?

– giorgi, waikiTxe pirveli striqoni. 

– eka, waikiTxe meore striqoni.

– nia, waikiTxe bolo striqoni.

aqtivoba 4: leqsis ganxilva da ucnob sityvebze muSaoba

 – axla kidev erTxel wavikiTxav am leqss da vnaxoT, rogor gaigeT.

(maswavlebeli kiTxulobs leqss.)

– romeli sityvaa TqvenTvis ucnobi?

– ras niSnavs sityva mtevani? dapoba? mwifoba? tevri?

(axali sityvebis ganmartebas jer moswavleebi cdiloben,  maT unda daixmaron saxelmZ-

Rvanelos leqsikoni.)

– ras niSnavs gamoTqma `aRaJRaJdnen vaSlebi~: gamwvanebas, gayviTlebas Tu gawiTlebas?

– rodis gawiTldeba, aRaJRaJdeba vaSli? (rodesac damwifdeba.)

– ra aris mwifes sapirispiro sityva? (mkvaxe)

– ra feris aris mkvaxe vaSli Tu msxali?

– romelia SinaarsiT `velis~ msgavsi sityva? (mindori) 

– rogor gesmiT: `mosavalma aavso Cveni mindor-velebi~?

wera 

aqtivoba 5: wera 

moswavleebi Seasruleben saxelmZRvaneloSi mocemul weriT davalebas: daimaxsovre, 

rogor iwereba `mindor-veli~ da Seadgine winadadeba am sityvis gamoyenebiT (gv.77). 

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles teqstSi asaxulis pirad gamoc-

dilebasTan dakavSireba, leqsikonis daxmarebiT an konteqstis gaTvaliswinebiT sityvaTa 

ganmarteba.
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Semodgoma gakveTili meore

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavlem SeZlos teqstSi konkretuli adgilis iolad moZebna; nacnobi sagnebis 

daxasiaTeba TvalsaCino niSnebis mixedviT; winadadebis modalobebis (TxrobiTi, kiTx-

viTi, Zaxilis) gamorCeva da Sesabamisi intonaciiT warmoTqma; teqstis Sinaarsisa da 

sityvebis JReradobis mimarT sakuTari damokidebulebis gamoxatva; modelis mixedviT, 

mcire zomis teqstis Seqmna.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).4. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ნაცნობი ლექსიკისა და ენობრივ-სინტაქსური 

კონსტრუქციების სათანადოდ გამოყენება; მართლმეტყველებისა და სამეტყველო ეტიკეტის 

საბაზისო ნორმების დაცვა.

• განარჩევს წინადადების მოდალობებს (თხრობას, კითხვას, თხოვნას, ნატვრას, 

ბრძანებას) და წარმოთქვამს მათ შესაბამისი ინტონაციით; 

ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გააზრება; ტექსტში ვერბალური და არავერბალური ფორმით 

მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) ურთიერთდაკავშირება.

• თანამიმდევრულობის დაცვით, საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს წაკითხული ტექსტის/

ტექსტის მონაკვეთის შინაარსს;

ქართ.დაწყ.(I).15. მოსწავლემ უნდა შეძლოს წერის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება მიზნის 

შესაბამისად.

• საჭიროებისამებრ იყენებს დამხმარე საშუალებებს (მოდელს, მარტივ მითითებებს და 

სხვ.).

kiTxva, metyveleba 

aqtivoba 1: leqsis daswavla

maswavlebeli ekiTxeba moswavleebs:

– vis axsovs, im leqsis saTauri, romelic guSin wavikiTxeT?

– vin aris am leqsis avtori?

– modiT, erTad viswavloT es leqsi. jer pirveli da meore striqonebi wavikiTxoT da 

gavimeoroT. axla meore da mesame striqonebi davamatoT... da a.S. axla ki gavamTlianoT 

pirvel-meore da mesame-meoTxe striqonebi. 

ase Seiswavleba mesame da meoTxe strofebic. didi yuradReba unda mieqces intonacias, 

maxvils. yoveli monakveTis gazepirebis win maswavlebeli swori kiTxvis nimuSs moasmeninebs 

moswavleebs. mniSvnelovania, rom bavSvebma Tanxmovnebi ar `Caylapon~ zmnebSi: daitvirTnen, 

aRaJRaJdnen, gadayviTldnen. 

aqtivoba 2: leqsis perifrazireba da leqsikaze muSaoba

– gadavSaloT rveulebi da wavikiTxoT Cawerili sityvebi.



82

– vis axsovs, ras niSnavs tevri?

– vis SeuZlia, am sityvaze moifiqros raime winadadeba?

– ras ewodeba mosavali?

– vin moifiqrebs am sityvaze winadadebas?

– ratom ambobs poeti, Semodgoma `wiTel-yviTel ferebiT~ mosulao?

– ras niSnavs `mwifoba~?

– ra cvlis zafxulis sicxes Semodgomaze?

– sad Cans leqsSi, rom ukve agrilda, acivda?

– ras gulisxmobs gamoTqma: `bolavs buxari~?

– ra aris leqsis pirveli strofis Sinaarsi? miambeT Tqveni sityvebiT.

– meore strofidan ra gavigeT? miambeT Tqveni sityvebiT.

– mesame strofidan ra gavigeT?

aqtivoba 3: leqsis esTetikuri Sefaseba 

maswavlebeli moswavleebs mimarTavs: 

– Cumad waikiTxeT leqsi; SearCieT is strofi, romelic yvelaze metad mogwonT.

– ganmarteT, ra mogewonaT am strofSi: Sinaarsi Tu sityvebis JReradoba?

moswavleebma TavianTi pasuxebi magaliTiT, msjelobiT unda daasabuTon.

wera da saSinao davaleba

aqtivoba 4: nimuSebis gacnoba da Txzulebis wera

maswavlebeli sTxovs moswavleebs, gadaSalon rveuli gverdze, romelsac aweria 72 

(cifrebs dawers dafaze). Semdeg ki gamoacxadebs kiTxvis wuTebs da daavalebs bavSvebs, 

waikiTxon nimuSebi Temaze `Cemi sayvareli xili~. maTi Tanatolebis nawerebis wakiTxvis 

Semdeg moswavleebi Seecdebian, Tavadac daweron msgavsi Txzuleba rveulSi sagangebod 

gamoyofil badeebSi. safiqrebelia, rom murman lebaniZis leqsis Sinaarsi da leqsikuri 

maragi aisaxeba bavSvebis nawerebSi.

am dRis saSinao davalebaa leqsis pirveli strofis wignidan gadawera da rveulSi Temis 

saTanado davalebebis Sesruleba (gv. 31). 

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad gawafulad, intonaciis dacviT SeZles 

wakiTxva, perifrazis gadmocema, modelis mixedviT gadawera.
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Tavi VII  – igav-arakis sibrZne

mefe da mxatvari

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavle yuradRebiT ismens wakiTxul teqsts, axasiaTebs personaJebs, msjelobs wakiTx-

ulis irgvliv. 

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).2. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების მოსმენა, გაგება-გააზრება და გადმოცემა.

• ამოიცნობს სამეტყველო სიტუაციის ადრესანტს (ვინ ლაპარაკობს), ადრესატს (ვის 

ელაპარაკებიან) და საუბრის თემას;

• სვამს / პასუხობს შეკითხვებს მოსმენილ ტექსტთან დაკავშირებით;

ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გააზრება; ტექსტში ვერბალური და არავერბალური ფორმით 

მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) ურთიერთდაკავშირება.

• ილუსტრაციის მიხედვით გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შესაძლო შინაარსის შესახებ.

ქართ.დაწყ.(I).12. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კითხვის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება 

მიზნის შესაბამისად.

• იყენებს სათაურსა და ილუსტრაციას ტექსტის შესაძლო შინაარსის ამოსაცნობად. 

winare codna 

moswavleebi icnoben icnoben igav-arakis Janris teqstebs, ician, rom yvela igavs aqvs 

Tavisi morali; maT gaaCniaT teqstSi informaciis moZiebis unari da personaJebis daxasi-

aTebis elementaruli unarebi.

organizebis forma 

saerTo-saklaso, individualuri.

gakveTilis msvleloba

 

aqtivoba 1. motivacia

motivaciis mizniT, maswavlebeli gakveTils iwyebs saTaursa da ilustraciaze dak-

virvebiT. sTxovs moswavleebs, daakvirdnen da SeZlebisdagvarad aRweron naxati, Semdeg 

ki ipovon kavSiri saTaursa da ilustracias Soris (moswavleebi mixvdebian, rom suraTze 
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warmodgenilia CarCoSi Casmuli naxati, nadirobis epizodi, Tumca maswavleblis daxmareba 

SeiZleba dasWirdeT imis misaxvedrad, ra roli SeiZleba hqondes mxatvars am igavSi), da ase 

gadadis gakveTilis Temaze. 

aqtivoba 2. teqstis wakiTxva

maswavlebeli kiTxulobs teqsts Sesabamisi gamometyvelebiT. TiToeuli abzacis bolos 

sTxovs moswavleebs, imsjelon wakiTxul nawyvetze – ra gaiges, ra gauWirdaT. 

aqtivoba 3.  personaJebis daxasiaTeba

maswavlebeli moswavleebs sTxovs, Seavson TiToeuli personaJisTvis ruka, romelsac 

Tavad xazavs dafaze. bavSvebi asaxeleben TiToeul Tvisebas da TavianT versias asabuTeben 

teqstis meSveobiT.

mefe

usamarTlo

mxatvari

moxerxebuli

aqtivoba 4.  teqstis moralze muSaoba

maswavlebeli CamoTvlis andazebs da sTxovs moswavleebs, amoicnon, romeli SeiZleba 

miesadagebodes teqsts da TvianTi azri daasabuTon:

„rac ar gergeba, ar Segergeba“;

„xerxi sjobia Ronesa, Tu kaci moigonebsa“;

„Zma ZmisTvisao – Savi dRisTvisao“;

„rac mogiva daviTao, yvela Seni TaviTao“. 

saSinao davaleba

maswavlebeli moswavleebs aZlevs saSinao davalebas: moamzadon teqsti TxrobiT.

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles teqstis gageba-gaazreba, per-

sonaJebis daxasiaTeba konkretuli magaliTebis moxmobiT.
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Tavi VIII – Cemo kargo qveyanav

legenda Tbilisze

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT)

moswavle SeZlebs, waikiTxos da gaiazros teqsti, teqstSi moiZios informacia.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).2. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების მოსმენა, გაგება-გააზრება და გადმოცემა.

• სვამს / პასუხობს შეკითხვებს მოსმენილ ტექსტთან დაკავშირებით;

ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გააზრება; ტექსტში ვერბალური და არავერბალური ფორმით 

მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) ურთიერთდაკავშირება.

• ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რომელ დღეს და რომელ საათზეა ესა თუ ის 

მულტფილმი, კვირაში რამდენჯერ არის ჭადრაკის წრე და სხვ.);

• პოულობს ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში ილუსტრაციის შესაბამის ეპიზოდს.

winare codna

moswavleebi icnoben kiTxvis sxvadasxva strategias, aqvT teqstSi informaciis moZiebis 

unari.

organizebis forma

saerTo-saklaso, individualuri.

gakveTilis msvleloba

aqtivoba 1. motivacia

maswavlebeli gakveTils iwyebs Tbilisis Sesaxeb cxrilis SevsebiT: 

vici minda vicode viswavle

 

cxrilis pirveli da meore nawili ivseba gakveTilis dasawyisSi, mesame – gakveTilis 

bolos.



86

aqtivoba 2. teqstis kiTxva da aucilebeli terminebis ganmarteba

maswavleblis miTiTebiT, moswavleebi kiTxuloben teqsts da fanqriT  gaxazaven maTTvis 

bundovan sityvebs.

maswavlebeli moswavleebis daxmarebiT wers dafaze am bundovan sityvebs, savaraudod: 

legenda, dedaqalaqi, binadrobda, xoxobi, mimino, gaekafaT, amala, samefo taxti...

Tu romelime aseTi sityva ar axsenes moswavleebma, maswavlebeli TviTon amaxvilebs  

masze yuradRebas.

moswavleebi cdiloben konteqstis mixedviT ganmarton sityvebi. Tu ver SeZleben, mas-

wavlebeli exmareba maT. 

Tu SesaZlebelia, maswavlebeli ramdenime sityvis ganmartebisas daixmars Sesabamis 

ilustracias an prezentacias.  

aqtivoba 3.  wakiTxulis gaazreba

maswavlebeli moswavleebs usvams  gakveTilis bolos mocemul kiTxvebs, raTa Seityos, 

ramdenad kargad gaiges moswavleebma teqsti.

maswavlebeli sTxovs, daakvirdnen ilustracias da daakavSiron is teqstTan.

aqtivoba 4.  cxrilis Sevseba

1. maswavlebeli sTxovs moswavleebs, kidev erTxel Cumad waikiTxon teqsti da moniSnon, 

ra iyo maTTvis axali. 

2. maswavlebeli sTovs moswavleebs, daasaxelon, ra moniSnes; ivseba erTi saerTo cxri-

li. am cxrilis Sevseba codnis sistematizaciasa da ganmtkicebas uwyobs xels. 

saSinao davaleba

maswavlebeli moswavleebs aZlevs saSinao davalebad gakveTilis bolos mocemul me-#8 

savarjiSos dasawerad (gv. 102).

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles damoukideblad teqstis wakiTx-

va-gaazreba, informaciis moZieba, ilustraciisa da teqstis erTmaneTTan dakavSireba.

resursi

ilustraciebi
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Tavi IX – Targmnis xelovneba

menaveebi

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavle SeZlebs ori teqstis Sedarebas, msgavseba-gansxvavebis povnas, moiZiebs teqstSi 

konkretul informacias. 

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).7. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გააზრება; ტექსტში ვერბალური და არავერბალური ფორმით 

მოწოდებული ინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისა და ტექსტის) ურთიერთდაკავშირება.

• აჯგუფებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას კონკრეტული ნიშნების მიხედვით 

(მასწავლებლის დახმარებით ან დამოუკიდებლად) (მაგ., შინაური და გარეული 

ცხოველები, ხილი და ბოსტნეული, ზამთრის თემატიკის ამსახველი ლექსიკა და სხვ.);

ქართ.დაწყ.(I).11. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების ლექსიკურ და სემანტიკურ მხარეზე, ენობრივ ფორმებზე დაკვირვება.

• განარჩევს და ასახელებს პერსონაჟის / ობიექტის დამახასიათებელ სიტყვებს 

შინაარსობრივი თვალსაზრისით (საგნის, პიროვნების აღმნიშვნელ სიტყვებს, მოქმედება-

მდგომარეობის აღმნიშვნელ ლექსიკას...); 

ქართ.დაწყ.(I).12. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კითხვის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება 

მიზნის შესაბამისად.

• უცნობი სიტყვების მნიშვნელობის ამოსაცნობად აკვირდება კონტექსტს, იყენებს 

ტექსტის შემდეგ მოცემულ სიტყვათა განმარტებებს, ან მიმართავს მასწავლებელს/

მშობელს.

winare codna 

moswavleebi icnoben kiTxvis sxvadasxva strategias, aqvT teqstSi informaciis moZiebis 

unari.

organizebis forma 

saerTo-saklaso, individualuri.

gakveTilis msvleloba 

aqtivoba 1. Temis mimoxilva

maswavlebeli svams kiTxvas:

– rogor gesmiT „Targmnis xelovneba“? wagikiTxavT Tu ara romelime ucxoeli mwerlis 
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nawarmoebi?

maswavlebeli dafaze wers erTi sabavSvo teqstis (krilovis igavis, astrid lindgrenis, 

an romelime sxva mwerlis nawarmoebis) 2 sxvadasxva Targmanidan 2-3 winadadebas da moswav-

leebs sTxovs, ipovon maT Soris gansxvaveba.  moswavleebi asaxeleben aRmoCenil sxvaobebs.

maswavlebeli moswavleebTan erTad msjelobs Targmnis xelovnebasa da mizezebze, rom-

lebmac TargmanSi SeiZleba sxvaoba gamoiwvios da ase gadadis gakveTilis Temaze. 

aqtivoba 2. teqstis wakiTxva

1. maswavlebeli avalebs moswavleebs, Cumad waikiTxon teqst „menaveebis“ pirveli Targmani. 

2. maswavlebeli dasvams kiTxvebs Sinaarsis Sesaxeb, raTa darwmundes, ramdenad kargad 

gaiges moswavleebma teqsti. SeuZlia, gamoiyenos saxelmZRvanelo.

aqtivoba 3.  ori teqstis Sedareba

1. maswavlebeli moswavleebs yofs wyvilebad, sTxovs, daamuSaon meore teqsti da 

urigebs winaswar gamzadebul cxrils:

   

sityvebi, romlebic 

gaCnda meore 

teqstSi

sityvebi, romlebic 

gaqra meore 

teqstSi

sityvebi, romlebic 

Seicvala meore 

teqstSi

sityvebi, romlebic 

gadaadgilda meore 

teqstSi

   

2. maswavlebeli moswavleebs sTxovs, Seavson cxrili.

aqtivoba 4.  Sejameba

wyvilebi monacvleobiT kiTxuloben sxvadasxva svets da avseben erTmaneTis prezent-

acias, asaxeleben romeli versia moewonaT da ratom; survilis SemTxvevaSi, gamoTqvamen 

sakuTar versiebsac. 

saSinao davaleba

maswavlebeli moswavleebs aZlevs saSinao davalebad gakveTilis bolos mocemul #me-7 

savarjiSos: gadaweron im teqstis bolo winadadeba, romelic moewonaT (mosw. wigni, gv. 108).

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles teqstebis Sedareba.

resursi

dafaze dasaweri igavis teqsti, cxrili
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Tavi X – Zala erTobaSia

Rirseuli samagiero

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavle yuradRebiT ismens wakiTxul teqsts, gamoTqvams varaudebs, msjelobs wakiTx-

ulis irgvliv, akeTebs teqstidan gamomdinare daskvnebs.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

qarT.dawy.(I).7.moswavlem unda SeZlos standartiT gansazRvruli sxvadasxva tipis teqstebis 

wakiTxva da gageba-gaazreba; teqstSi verbaluri da araverbaluri formiT mowodebuli 

informaciis (mag., ilustraciisa da teqstis) urTierTadakavSireba.

yy amoicnobs teqstSimocemul konkretul informacias (vin, sad, rodis, ramdeni, 

rogor...);

yy gamoaqvs daskvna nawarmoebSi wamoweul zneobriv da moralur sakiTxebze/Temebze 

(mag., sizarmace cudia, unda iyo megobruli...);

qarT.dawy.(I).9.moswavlem unda SeZlos wakiTxuli teqstis mimarT piradi damokidebulebis 

gamoxatva da axsna; teqstis Temis da/an masSi ganxiluli konkretuli sakiTxebis Sefaseba.

• afasebs personaJis saqciels (kargad/cudad moiqca; keTilia, zarmacia da a.S.).

resursebi 

saxelmZRvanelo, cxrili.

winare codna 

moswavleebs aqvT mosmenisa da sakuTari damokidebulebis gamoxatvis  unari.

organizebis forma 

saerTo-saklaso, individualuri, wyviluri.

gakveTilis msvleloba

aqtivoba 1. motivacia

maswavlebeli asaxelebs gakveTilis Temas – teqstis saTaurs  („Rirseuli samagiero“)  

da dafaze wers sityvebs: sikeTe da boroteba. moswavleebs sTxovs, ganmarton, rogor esmiT 

TiToeuli sityvis mniSvneloba. maswavlebeli ajamebs moswavleTa mosazrebebs da svams 

kiTxvas: Tqveni azriT, ris Sesaxeb iqneba teqsti? varaudebis gamoTqmis Semdeg maswavlebe-
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li uxsnis moswavleebs, rom, teqstis wakiTxvis paralelurad, maT mouwevT sqemis Sevseba, 

romelic ase gamoiyureba: 

vin gaakeTa? ra gaakeTa?
Seafase personaJis 

saqcieli

pirveli monakveTis 

wakiTxvis Semdeg

meore monakveTis 

wakiTxvis Semdeg

mesame monakveTis 

wakiTxvis Semdeg

Sesabamisad, maT yuradRebiT unda moisminon teqstis TiToeuli monakveTi.

aqtivoba 2. teqstis wakiTxva

teqstis wakiTxvasTan erTad maswavlebeli Tanmimdevrulad iwyebs sqemis Sevsebas. igi 

cal-calke kiTxulobs TiToeul abzacs, Sesabamisi gamometyvelebiT. yoveli abzacis 

wakiTxvis Semdeg sTxovs moswavleebs, daexmaron sqemis SevsebaSi. am meTodis gamoyenebiT 

moswavleebi yuradRebas amaxvileben personaJebis qcevaze, Tvisebebze, maTi qcevis motivze, 

rac exmarebaT teqstis mimarT sakuTari damokidebulebis gamoxatvaSi.

aqtivoba 3. teqstis mTavar saTqmelze muSaoba (wyvilebad)

sqemis Sevsebis Semdeg maswavlebeli sTxovs moswavleebs, wyvilebad imuSaon da gaixsenon 

SemTxveva, roca borotisTvis sikeTiT an borotebiT gadaexadoT; ra Sedegi mohyva amas?

saSinao davaleba

maswavlebeli moswavleebs aZlevs saSinao davalebad me-7 savarjiSos (mosw. wigni, gv. 114).

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZleben, gamoxaton sakuTari damok-

idebuleba personaJebis saqcielisadmi da wakiTxulis Taobaze argumentirebulad imsje-

leben.
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Tavi XI   xalxuri Semoqmedeba

cxvari da siRaribe

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavle yuradRebiT ismens wakiTxul teqsts, msjelobs wakiTxulis irgvliv, SeuZlia 

konteqstis mixedviT sityvis ganmarteba. 

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan

ქართ.დაწყ.(I).2. მოსწავლემ უნდა შეძლოს სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტების მოსმენა, გაგება-გააზრება და გადმოცემა.

• სვამს / პასუხობს შეკითხვებს მოსმენილ ტექსტთან დაკავშირებით;

ქართ.დაწყ.(I).8. მოსწავლემ უნდა შეძლოს მცირე ზომის მხატვრული ტექსტების 

ინტერპრეტირება ვერბალური და არავერბალური გზით; ვერბალური ინფორმაციის 

ვიზუალურად გარდაქმნა და/ან პირიქით.

• ქმნის წაკითხული / მოსმენილი ტექსტის ან მისი ფრაგმენტის სიუჟეტურ ნახატს;

ქართ.დაწყ.(I).12. მოსწავლემ უნდა შეძლოს კითხვის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება 

მიზნის შესაბამისად.

• უცნობი სიტყვების მნიშვნლობის ამოსაცნობად აკვირდება კონტექსტს, იყენებს ტექსტის 

შემდეგ მოცემულ სიტყვათა განმარტებებს, ან დახმარებას სთხოვს მასწავლებელს/

მშობელს.

winare codna 

moswavleebs SeuZliaT, imsjelon nacnob Temaze.

es Tema iZleva bunebismetyvelebis gakveTilTan integraciis  saSualebas. Sesabamisad, 

maswavlebels SeuZlia es SesaZlebloba gamoiyenos.

gakveTilis msvleloba

organizebis formebi: saerTo-saklaso, jgufuri.

aqtivoba 1. motivacia

gakveTilis Temisa da miznis gacnobis Semdeg maswavlebeli kiTxulobs iakob gogebaSvi-

lis sityvebs, romlebic teqsts uZRvis win da ase gadadis gakveTilis Temaze. 

aqtivoba 2. winare codnis gaaqtiureba

maswavlebeli svams kiTxvas: ra viciT cxvarze? rogor SeiZleba cxvarma sZlios siRaribes?
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maswavlebeli dafaze Camowers moswavleTa pasuxebs.

moswavleebi msjeloben TiToeuli versiis sargeblianobaze, mag., raSi viyenebT matyls, 

rZes da a.S.

maswavlebeli teqstis wakiTxvamde uCvenebs video an fotomasalas cxvarze, mecxvareebze, 

rac bavSvebs daexmareba ara marto teqstis gagebaSi, aramed isini garkveul informaciasac 

miiReben soflis meurneobis am dargis Sesaxeb. 

aqtivoba 3. teqstis wakiTxva

maswavlebeli kiTxulobs teqsts Sesabamisi gamometyvelebiT da jer moswavleebs sTxovs, 

konteqstis mixedviT axsnan, Semdeg ki Tavad ganmartavs bundovan sityvebs, mag., siRaribe, 

upriania, kunWuli, dakreWili matyli... 

aqtivoba 4.  teqstis gaazreba

teqstis wakiTxvis Semdeg maswavlebeli svams saxelmZRvaneloSi arsebul zogierT 

kiTxvas, raTa daexmaros moswavleebs wakiTxulis gaazrebaSi.

aqtivoba 5.  ilustraciebis Seqmna

maswavlebeli yofs moswavleebs jgufebad da sTxovs, daxaton an daweron, rogor ivseba 

cxvris saxli.

aqtivoba 6. wardgena

moswavleebi waradgenen namuSevrebs.

isini afaseben erTmaneTis namuSevrebs imis mixedviT, romelSi ufro kargad da srulad 

gamoixata saTqmeli.

aqtivoba 7. msjeloba

gakveTilis dasawyisSi miRebul informaciasa da teqstze dayrdnobiT  msjeloben, ra 

azri gamoxata xalxma am zRaparSi. 

saSinao davaleba

maswavlebeli moswavleebs  saSinao davalebad aZlevs saxelZRvanelodan meeqvse savar-

jiSos dasawerad (mosw. wigni, gv. 129)

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles teqstis gageba-gaazreba, 

ilustraciebis Seqmna.

resursebi 

saxelmZRvanelo, dafa, carci, proeqtori, furclebi, feradi fanqrebi
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Tavi XII – Cven da Teatri

naxevarwiwila

mizani da mosalodneli Sedegi (standartis mixedviT) 

moswavle SeZlebs teqstis wakiTxvas saTanado intonaciis dacviT, gamoxatavs Tavis 

damokidebulebas personaJebisadmi.

Sesabamisoba erovnul saswavlo gegmasTan:

ქართ.დაწყ.(I).6. მოსწავლემ უნდა შეძლოს გაწაფულად კითხვა.

• სათანადო ინტონაციით გამოხატავს წინადადების მოდალობას (თხრობითი, კითხვითი 

ბრძანებითი წინადადებების);

• კითხულობს ხმამაღლა და გარკვევით.

ქართ.დაწყ.(I).9. მოსწავლემ უნდა შეძლოს წაკითხული ტექსტის მიმართ პირადი 

დამოკიდებულების გამოხატვა და ახსნა; ტექსტის თემის და/ან მასში განხილული 

კონკრეტული საკითხების შეფასება. 

• გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას ნაწარმოებში გადმოცემული მოვლენისადმი/

პერსონაჟისადმი;

• ასახელებს  წაკითხული ტექსტის შესაბამისი თემატიკის მულტფილმს, საბავშვო ფილმს, 

ასახელებს მსგავს / განსხვავებულ მონაკვეთებს.

winare codna 

moswavleebs wina gakveTilze ukve wakiTxuli da gaanalizebuli aqvT zRapari „naxevar-

wiwila“.

organizebis forma 

saerTo-saklaso, individualuri

gakveTilis msvleloba

aqtivoba 1. winare codnis gaqtiureba

maswavlebeli gakveTils iwyebs Sesavali saubriT, moswavleebs acnobs Temasa da mizans 

– maT unda dagegmon mkiTxvelis Teatri. sTxovs moswavleebs, CamoTvalon `naxevarwiwilas~ 

personaJebi da isaubron, ra ician, zogadad, TiToeuli maTganis Sesaxeb zRaprebidan, 

multfilmebidan... rogorebi arian isini (rogor metyveleben, gamoiyurebian, ra Tvisebebis 

matarebelni arian...) am da sxva nawarmoebebSi (ase moswavleebi ukeT SeZleben  personaJis 

mxatvruli saxis gaazrebas, sakuTari rolis  morgebas).
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aqtivoba 2. rolebis ganawileba

maswavlebeli anawilebs rolebs. SeuZlia baraTebze Camoweros da SemTxveviTobis prin-

cipiT gaanawilos rolebi, an moswavleTa SesaZleblobebisa da saWiroebis gaTvaliswinebiT 

miiRos gadawyvetileba.

aqtivoba 3.  teqstis wakiTxva

maswavlebeli moswavleebs sTxovs, Cumad, yuradRebiT waikiTxon teqstSi TavianTi 

personaJebis sityvebi ramdenjerme.

aqtivoba 4.  mkiTxvelis Teatri

moswavleebi sxdebian naxevarwred da kiTxuloben teqsts intonaciis dacviT (erTi 

nawili kiTxulobs, meore nawili usmens, Semdeg icvleba rolebi).

saSinao davaleba 

daxaton erTi epizodis ilustracia.

Sefaseba 

moswavleebi Sefasdebian imis mixedviT, ramdenad SeZles teqstis wakiTxva saTanado 

intonaciis dacviT, rogor gamoxates TavianTi damokidebuleba personaJebisadmi.

resursebi 

saxelmZRvanelo, baraTebi.
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8  
.1.  
 
   Semajamebeli savarjiSoebi

yoveli Tavis Seswavlis dasrulebis Semdeg moswavleebs SeasrulebineT Semajamebeli 

savarjiSoebi:

თავი 1 – დაყავით მოსწავლეები მცირე ჯგუფებად, სთხოვეთ, შეარჩიონ ერთი ნაწარმოები ამ თავიდან 

და გაუკეთონ ილუსტრაცია.

თავი 2 – დაავალეთ მოსწავლეებს, დაწერონ, მათი აზრით, რატომ ჰქვია ამ თავს „კარგი და ცუდი“.

თავი  3 – დაყავით მოსწავლეები მცირე ჯგუფებად, სთხოვეთ შეარჩიონ მათთვის საყვარელი 

წარმოდგენა და დაამზადონ აფიშა.

თავი  4 –  დაავალეთ, დაწერონ პატარა მოთხრობა (მოსწ. წიგნი, გვ. 50, დავალება).

თავი  5 – დაავალეთ მოთხრობის შედგენა (მოსწ. წიგნი, გვ. 62, „სახელოსნო“) 

თავი  6 – დაავალეთ, მისწერონ ღია ბარათი თოვლის პაპას.

თავი  7 – შეარჩიეთ ერთ-ერთი იგავი ამ თავიდან და სთხოვეთ მოსწავლეებს, შექმნან ნაწარმოების 

გაგრძელება.

თავი  8 – ხუთ მარტივ შეკითხვაზე: „ვინ?“, „სად?“, „რა?“, „როდის?“, „რატომ?“  დაყრდნობით შეადგინონ 

პატარა ამბავი.

თავი  9 – აირჩიონ რომელიმე ნაწარმოები ამ თავიდან, მისწერე წერილი მეგობარს და გაუზიარონ 

თავიანთი შთაბეჭდილებები.

თავი 10 – შეადგინონ მოსაწვევი ბარათი და დაპატიჟონ მეგობარი სასკოლო ოლიმპიადაზე.

თავი 11 – შეასრულებინეთ სახელმძღვანელოში მოცემული სავარჯიშოები (მოსწ. წიგნი, გვ. 132).

თავი 12 – დადგით სპექტაკლი „რწყილი და ჭიანჭველა“.
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9. 
 
 
damatebiTi rekomendaciebi
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masalebi amokrebilia gamocdebis erovnuli centris mier Sedgenili  
krebulidan – `wigniereba~ 2008 weli, avtori ia kutalaZe.

rogor vaswavloT kiTxva?

1. kiTxvis moqniloba

moqniloba gulismxobs teqstis sworad da swrafad wakiTxvas. es metad 
mniSvnelovani unaria, radgan warmoadgens xids sityvebis amocnobasa da maTi 
mniSvnelobis gagebas Soris. Sesabamisad, am unaris mqone mkiTxveli erTdrou-
lad amoicnobs sityvas da igebs mis mniSvnelobas. is ar aris koncentrirebu-
li sityvebis dekodirebaze (aso-bgeriTi mimarTebis dadgenaze) da amitom misi 
yuradReba mniSvnelobisa da teqstSi gadmocemuli azriskenaa mimarTuli. aseve, 
moqnili mkiTxveli advilad amyarebs azrobriv kavSirs teqstis sxvadasxva naw-
ilebs Soris.

moqnilobis xarisxi icvleba da damokidebulia imaze, Tu ras kiTxulobs ada-
miani – nacnob Tu ucnob teqsts, ucnobi da rTuli sityvebiT da a. S. magaliTad, 
amerikis SeerTebuli Statebis erovnuli Sefasebisas aRmoCnda, rom me-4 kla-
selTa 44 %-s moqnilobis dabali xarisxi da, Sesabamisad, wakiTxulis gaazrebis 
mwiri unari hqonda. aRsaniSnavia, rom es ori unari erTmaneTTan mWidro kavSir-
Sia.

specialistTa mier SemoTavazebulia kiTxvis moqnilobis gasaumjobesebeli 
ori mniSvnelovani strategia:

●  xmamaRali ganmeorebiTi kiTxva: moswavleebi teqstis nawilebs 
xmamaRla ramdenjerme kiTxuloben da maswavleblisgan mkafio uku-
kavSirs iReben;

●  Cumi kiTxva, kiTxva „TavisTvis“: moswavleebi Cumad da damoukide-
blad kiTxuloben.

mravalma kvlevam daadastura, rom xmamaRali, ganmeorebiTi kiTxva 
mniSvnelovnad aumjobesebs moqnilobas; bavSvebi teqstis nawilebis ramdenjerme 
xmamaRla wakiTxvisas, maswavleblis daxmarebiT, mniSvnelovnad aumjobeseben 
kiTxvis temps, siswores, sityvebis amocnobis unars.

cnobilia, rom maswavleblebi klasSi xSirad iyeneben xmamaRali kiTxvis 
meTods, rodesac rigrigobiT akiTxeben moswavleebs. es meTodi ar aumjobesebs 
moqnilobas, radgan TiTo moswavle mxolod erTxel kiTxulobs teqstis mcire 
nawils. xmamaRali ganmeorebiTi kiTxvis dros ki moswavleebi ramdenjerme kiTx-
uloben teqstis erTsa da imave nawilebs, sanam moqnilobis garkveul xarisxs ar 
miaRweven.

kiTxvis moqnilobis gaumjobeseba, pirvel rigSi, SesaZlebelia moswavle-
TaTvis kargi kiTxvis magaliTis CvenebiT. aucilebelia, maswavlebelma teqstis 
nawyveti gamoTqmiT waukiTxos klass da Semdeg sTxovos moswavleebs, waikiTxon 
igive teqsti. bunebrivia, ramdenjerme erTi da imave teqstis wakiTxva mosawyenia. 
Sesabamisad, SeiZleba gakveTilze sxvadasxva tipis situaciis mofiqreba, romlis 
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drosac ramdenjerme erTi da imave teqstis wakiTxva ar iqneba mosabezrebeli1. 
kiTxvis moqnilobaze muSaoba unda gagrZeldes kiTxvis meqanikur Cvevad 

gadaqcevamde.

kiTxva ar aris meqanikuri Tu:

●  ucxo teqstis wakiTxvisas moswavle SecdomiT, an saerTod ver 
amoicnobs leqsikuri erTeulebis 10 %-s;

●  ver kiTxulobs gamoTqmiT da Sesabamisi intonaciiT;
●  xmamaRla wakiTxvis Semdeg moswavles uWirs azris gamotana wakiTx-

ulidan.

Zalian mniSvnelovania, rom xmamaRla sakiTxavi teqsti iyos:

●  martivi (dasaSvebia, rom 20 sityvaSi 1 sityvis amokiTxva iyos 
gaZnelebuli);

● mokle (50-dan 200 sityvamde, moswavleTa asakis Sesabamisad);
● saintereso da cnobismoyvareobis aRmZvreli.

moqnilobaSi savarjiSod gansakuTrebiT kargia leqsebi.

arsebobs xmamaRali kiTxvis ramdenime meTodi:

●  bavSvi-ufrosis kiTxva: am dros bavSvi da ufrosi erTmaneTs enacv-
lebian kiTxvisas. pirvelad kiTxulobs ufrosi da aCvenebs magal-
iTs. Semdeg ki bavSvi ramdenjerme kiTxulobs imave teqsts xmamaRla 
ufrosis daxmarebiT.

●  gunduri kiTxva: anu unisonSi kiTxva, rodesac maswavlebeli da 
bavSvebi erTad kiTxuloben mokle teqsts. jer maswavlebeli kiTx-
ulobs da Semdeg sTxovs moswavleebs, masTan erTad xmamaRla wai-
kiTxon ramdenjerme (3-4-jer).

●  wyvilSi kiTxva: 2 moswavle ukiTxavs erTmaneTs xmamaRla, 
rigrigobiT. am dros kargia, Tu wyvilebad gansxvavebuli unaris 
mkiTxvelebi arian, radganac kargi mkiTxveli exmareba susts.

●  mkiTxvelTa Teatri: moswavleebi swavloben piesas, sadac dialoge-
bia. gakveTilze inawileben rolebs da kiTxuloben dialogebs. 
aseTi situacia kargi safuZvelia erTi da imave teqstis ramden-
jerme wakiTxvisaTvis. es meTodi, aseve, saxalisos xdis kiTxvas.

radganac gakveTilis dro SezRudulia aRniSnuli tipis varjiSisTvis, metad 
mniSvnelovania, amgvar aqtivobebSi ojaxis wevrebis CarTva. amitom xSirad mas-
wavleblebi mSoblebs sTxoven, saxlSi waukiTxon bavSvs teqsti xmamaRla. kargi 
kiTxvis magaliTi zrdis bavSvis interess wignisadmi, umdidrebs bavSvs leqsikas 
da, rac mTavaria, waaxalisebs xmamaRal kiTxvaSi.

kiTxvis moqnilobis Semowmeba xdeba moswavlis xmamaRla kiTxvisas misi in-

1  am TvalsazrisiT sasargebloa zRaprebi, romlebSic frazebi meordeba. mag., „gvriti“. 
aseve „Txam venaxi SeWama“, „rwyili da WianWvela“.
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tonaciis, pauzebisa da tempis SefasebiT. moqnilobis xarisxi maRalia, Tu mos-
wavle:

●  kiTxulobs wuTSi 90 sityvaze mets2; 
●  kiTxulobs eqspresiulad: intonaciiT, saWiro pauzebiT sasven 

niSnebTan;
● kargad igebs wakiTxulis Sinaarss.

kiTxvis xelSewyobis strategiebi

kvlevebma daadastura, rom kiTxva interaqtiuri da socialuri procesia. 
kiTxvisas partnioris arseboba sasargebloa moswavlis kiTxvis unaris ganvi-
TarebisaTvis. amitomac kiTxvis swavlebis procesSi xSirad iyeneben xmamaRla 
wakiTxvis teqnikas, ambis moyolis meTods.

kiTxvis xelSewyobis strategiebis mokle aRwera:

1. xmamaRla wakiTxva (ambis moyola)

mizani: teqstis Seswavlis gareSe ambis mosmenisagan siamovnebis miReba. xels 
uwyobs enis struqturisa da kiTxvis procesis gaazrebas.

procedura: maswavleblis mier klasis Sekreba da xmamaRla wakiTxva.

2. „Zvirfasi dro“ (e. i. „miatove yvelaferi da ikiTxe“)

mizani: gakveTilze moswavleebs eZlevaT dro, ikiTxon maT mier SerCeuli 
teqstebi.

procedura:
a. yvela, maswavleblis CaTvliT, kiTxulobs;
b. araviTari Careva!
susti mxareebi: „Zvirfasi drois“ dadgomamde saWiroa drois gamonaxva imi-

saTvis, rom SeirCes wignebi (saklaso biblioTekis daxmarebiT).

3. sakiTxavi masalis ganawileba („didi wigni“)

mizani: kooperaciuli swavleba.
procedura:
a. wignis garSemo Semokreba (ekranze Cveneba im SemTxvevaSi, Tu didi wignis 

moZieba SeuZlebelia);
b. avtoris, wignis Tavfurclis, gamomcemlis (saavtoro uflebis) Sesaxeb 

saubari;
g. moswavleebi erToblivad kiTxuloben moTxrobas;
d. msjeloben punqtuaciis Sesaxeb.
Zlieri mxare: klasi erTad swavlobs da iRebs informacias wignis (wignebis) 

Sesaxeb.

2.  amerikel mkvlevarTa mier gamoqveynebuli asakobrivi normis mixedviT, pirveli kla-
sis bolos moswavlis kiTxvis standartia wuTSi 60 sityvis sworad wakiTxva; meore 
klasis bolos – 90-100 sityva wuTSi, xolo saSualod 114 sityva – mesame klasis bo-
los. Put Reading First. The research building bklocks of Reading Instruction. National Institute of Liter-

acy. 2003, gv. 29.
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susti mxare: SeiZleba garTuldes moswavleTa qcevis marTva.

4. wyvilebad kiTxva

mizani: gamocdili mkiTxvelis mier susti mkiTxvelisaTvis daxmarebis gaweva.
procedura:
erTdroulad, xmamaRla kiTxva;
an SenacvlebiT kiTxva: pirveli mkiTxveli kiTxulobs raime nawyvets, xolo 

meore agrZelebs kiTxvas iqidan, sadac pirveli mkiTxveli gaCerda.
Zlieri mxare: socializacia.
susti mxare: gamocdilma mkiTxvelma, SesaZloa, dajabnos susti mkiTxveli. 

sasurvelia, radikaluri gansxvaveba maT Soris ar iyos.

5. megobruli kiTxva

mizani: ori, erTnairi siZlieris mkiTxvelisTvis ukeTesi Sedegebis miRwevaSi 
xelSewyoba.

procedura: igive, rac wyvilebad kiTxvis SemTxvevaSi.

6. teqstis CarCoebi

mizani: teqstis struqturaze muSaoba wakiTxulis gaazrebis mizniT.
dasabuTeba: moswavleebi aRiqvamen teqstis sxvadasxva nawils Soris kavSirs 

da xedaven teqstis struqturas, ris Sedegadac gaazrebis procesi ufro gaum-
jobesebulia da maT SeuZliaT garkveuli daskvnebis gamotana.

procedura:
1. daavaleT moswavleebs, aiRon furceli da gayon is sam nawilad;
2.  furclis TiToeul nawilSi Caxaton teqstis dasawyisis, Sua nawilisa da 

dasasrulis amsaxveli naxatebi;
3.  amis Semdgom TiToeuli naxatis Sesaxeb maT unda moifiqron da daweron 

winadadebebi am naxatebis asaxsnelad;
4.  bolos moswavleebi erTmaneTs gauziareben azrs teqstis struqturuli 

nawilebis Sesaxeb.
Zlieri mxare: moswavleebi met gamocdilebas iReben teqstis dasawyisis, Sua 

nawilisa da dasasrulis garCevaSi.

7. mkiTxvelTa Teatri

meTodis/aqtivobis Sesaxeb
`mkiTxvelTa Teatri~ aris meTodi, romelic gulisxmobs moswavleTa mier 

winaswar SerCeuli teqstis rolebSi wakiTxvas. meTodi Zalian efeqturi da 
Tanac bunebrivi gzaa gawafuli kiTxvis unaris dasaxvewad, radganac moswav-
leebi TavianT rolebze muSaobis procesSi varjiSoben kiTxvaSi. `mkiTxvelTa 
Teatri~ saukeTeso efeqts iZleva xSiri gameorebis SemTxvevaSi. amitomac sa-
survelia wlis ganmavlobaSi misi araerTxel ganxorcieleba. meTodis xSirad 
gamoyeneba mniSvnelovani unarebis Camoyalibebas uwyobs xels. esenia:

• gamarTulad (gabmulad, swrafad, uSecdomod, intonaciiT) kiTxvis unari;
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• yuradRebis koncentrirebis unari;
• mosmenisa da metyvelebis unarebi;
• socialuri, TanamSromlobiTi da interpersonaluri unarebi;
• TviTSefasebis unari.
muSaobis forma: jgufebi.
resursi: teqsti/wigni/ saxelmZRvanelo TiToeuli moswavlisTvis.

msvleloba

• maswavlebeli SearCevs nawarmoebs. sasurvelia, es iyos naratiuli/Txro-
biTi saxis teqsti saintereso gmirebiTa da siuJetiT.

• maswavlebeli teqsts daamuSavebs klasSi samfaziani modelis gamoyenebiT;
• mas Semdeg, rac moswavleebi kargad gaiazreben nawarmoebs, maswavlebe-

li moamzadebs teqsts `mkiTxvelTa Teatris~ dasadgmelad. pirvel rigSi, igi 
gansazRvravs saWiro raodenobis rolebs;

SeniSvna: Tu rolebis raodenoba zustad ar emTxveva moswavleTa raode-
nobas klasSi, SesaZlebelia mTxrobelis teqstis danawevreba da gadanawileba 
moswavleebs Soris.

• maswavlebeli teqsts gadaakeTebs ise, rom miTiTebuli iyos, vin waikiTxa-
vs teqstis TiToeul monakveTs (piesis teqstis msgavsad);

• maswavlebeli moswavleebs urigebs rolebad danawevrebul teqsts da 
anawilebs rolebs;

SeniSvna: sasurvelia, Tavdapirvelad vrceli da ufro rTuli monakveTebi 
SedarebiT warmatebul mkiTxvelebs daurigdes.

• moswavleebi individualurad, Cumad ecnobian sakuTar monakveTebs da 
cdiloben warmoidginon, rogor waikiTxaven teqsts intonaciisa da Jestebis 
gamoyenebiT;

• individualurad muSaobis Semdeg moswavleebi wyvilSi/jgufSi araerTx-
el kiTxuloben teqsts da erTmaneTis daxmarebiT cdiloben, daxvewon gamoTq-
ma, intonacia, Jestebi da a.S.;

SeniSvna: kargi iqneba, Tu moswavleebi Tavadve izruneben sakuTari persona-
JisTvis saxasiaTo, martivi rekvizitis damzadebazec.

• bolos moswavleebi warmoadgenen `mkiTxvelTa Teatrs;
• aqtivobis Semdeg maswavlebeli gamarTavs Semajamebel diskusias. moswav-

leebi fiqroben da msjeloben warmodgenis Zlier da dasaxvew aspeqtebze, sa-
kuTari rolis Sesrulebis efeqturobaze. SesaZlebelia, Sejameba sxvagvarad-
ac warimarTos.

kerZod: 1. moswavleebma Seavson TviTSefasebis rubrika, romelic Seicavs 
Sesatyvis kriteriumebsa da maCveneblebs; (nimuSi ix. qvemoT) 2. Tu moswavleebi 
mimoweris dRiurebs awarmoeben (ix. weris komponenti), sasurvelia, ramdenime 
Canaweri Catarebuli gakveTilis mimoxilvas mieZRvnas.

SeniSvna: mravalricxovani klasis SemTxvevaSi SesaZlebelia klasis or 
Tanabar nawilad gayofa. aseT dros pirveli jgufi dadgams warmodgenas, 
xolo meore auditoriis/mayureblis rols Seasrulebs. Semdeg rolebi Seicv-
leba.
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mkiTxvelTa Teatris Sefaseba
nawarmoebis wakiTxvis dasrulebis Semdeg maswavlebeli gamarTavs Sema-

jamebel diskusias moswavleTa refleqsiaze orientirebuli SekiTxvebis das-
miT:

• ras grZnobdiT warmodgenis msvlelobisas?
• mogewonaT Tu ara Cveni wamodgena?
• ra mogewonaT yvelaze metad?
• ris gaumjobeseba SeiZleba Semdgomi warmodgenisaTvis?

sasurvelia, maswavlebelma SeimuSaos rubrika Sesatyvisi kriteriumebiT da 
maCveneblebiT. pirveli warmodgenis Semdeg moswavleebi gaecnobian rubrikas 
da imsjeleben imis Sesaxeb, Tu ramdenad Seesabameboda warmodgena ama Tu im 
kriteriums.

SesaZloa, diskusiis an Canawerebis gacnobis Sedegad rubrika Seivsos/Cas-
wordes.

qvemoT mocemulia rubrikis nimuSi. igi gamodgeba rogorc calkeuli mos-
wavlis Sesafaseblad, ise mTliani procesis Sesajameblad. rogorc ukve aRin-
iSna, maswavlebels SeuZlia gadaakeTos an daamatos esa Tu is kriteriumi da 
Sesabamisi indikatori/maCveneblebi:

გასაუმჯობესებელი დამაკმაყოფილებელი საუკეთესო

უშეცდომოდ წაკითხვა შეცდომით წაკითხული 
სიტყვების რაოდენობა 
დიდია

შეცდომით წაკითხული 
სიტყვების რაოდენობა 
უმნიშვნელოა

შეცდომით წაკითხული 
წიგნები არ არის

გამომეტყველებით 
კითხვა

ხმის ტემბრი 
მონოტონური და 
ერთგვაროვანია არ 
იყენებს მახვილებსა და 
პაუზებს

ზოგჯერ ცვლის ხმის 
ტონალობას.ზოგჯერ არ 
იყენებს მახვილებსა და 
პაუზებს.

ხშირად ცვლის ხმის 
ტონალობას.იყენებს 
მახვილებსა და პაუზებს.

მიმიკისა და ჟესტების 
გამოყენება

სახის გამომეტყველება 
და სხეულის მოძრაობა 
უცვლელია.

უმნიშვნელოდ 
ცვლის სახის 
გამომეტყველებასა და 
სხეულის მოძრაობას.

ამდიდრებს გამოთქმულ 
წინადადებებს ფრაზებს 
შესატყვისი მიმიკითა და 
სხეულის მოძრაობით.

2. praqtikuli rCevebi mSoblebisaTvis 

kiTxvis swavleba rTuli procesia, romelic did drosa da Zalisxmevas moiTx-
ovs. mSoblebi arian bavSvebis pirveli da, SesaZloa, yvelaze mniSvnelovani 
kiTxvis maswavleblebi. Sesabamisad, bavSvobidanve maT xelSia, Tu rogori 
damokidebuleba eqneba bavSvs kiTxvisadmi. bavSvebi jer swavloben kiTxvas da 
Semdeg kiTxuloben, imisaTvis, rom iswavlon. mouclelobis miuxedavad, metad 
mniSvnelovania, mSoblebma bavSvs dauTmon sul mcireodeni dro (30 wuTi ma-
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inc) kiTxvis unaris ganviTarebisaTvis. amave dros, kiTxva bavSvisaTvis saxali-
so unda iyos. man arasodes unda igrZnos Tavi daZabulad, an zewolis qveS. mas 
ar unda hqondes warumateblobis gancda, rac SemdgomSi kiTxvaze uaris Tqmis 
erT-erTi mniSvnelovani mizezi SeiZleba gaxdes.

es rekomendaciebi daexmareba pedagogebs, rCevebi miscen mSoblebs, Tu ra 
unda gaakeTon maT bavSvis kiTxvis unaris ganviTarebis xelSesawyobad. aRwerili 
aqtivobebi sasargeblo iqneba mSoblebisaTvis, moamzadon bavSvi kiTxvisaTvis, 
Seayvaron mas kiTxva da daexmaron kiTxvis swavlaSi.

rekomendacia 1: ikiTxeT xmamaRla

●  yoveldRe, erTsa da imave dros, daujeqiT gverdiT Tqvens Svils da 
xmamaRla waukiTxeT.

●  imdeni xnis ganmavlobaSi ikiTxeT moTxrobebi, sanam bavSvi gismenT. Tu 
daiRala, SewyviteT kiTxva da uTxariT, rodis gaagrZelebT.

● waukiTxeT bavSvs moTxroba da sTxoveT, es moTxroba mogiyveT;
●  daaTvalierebineT bavSvs siuJeturi suraTebi da saSualeba mieciT, 

SeTxzas da mohyves moTxroba.

sxva aqtivobebi

●  bavSvTan erTad seirnobisas esaubreT, Tu ras xedavT, ra gesmiT, ra 
xdeba Tqven garSemo (mag., foTlebi Srialebs, wvima modis. biWi mir-
bis, bavSvi burTs TamaSobs da a. S.)

●  gaaseirneT bavSvebi zooparkSi, waiyvaneT muzeumSi da istoriuli 
RirsSesaniSnaobebis sanaxavad; aCveneT saintereso adgilebi:

●  dauxateT bavSvs da am naxatebis mixedviT rigrigobiT mouyeviT 
zRaprebi.

rekomendacia 2: werilobiTi enis gacnobiereba

sasaubro enas weriTi ena cvlis. warwerebi gvxvdeba yvelgan – maRaziaSi, ga-
sarTob adgilebSi, iarliyebze, kompiuteris ekranze, wignSi, televizorSi, Jur-
nalebSi da a. S. bavSvebi xvdebian, rom wera mniSvnelovania yoveldRiur cxovre-
baSi da gamoiyeneba sxvadasxva miznebisaTvis.

●  miaqcevineT bavSvs yuradReba dawesebulebaTa abrebze, kinosa da 
Teatris afiSebze;

●  aCveneT bavSvebs, rom yoveldRe kiTxulobT gazeTs, Jurnals an 
wigns, amiT isini darwmundebian, rom kiTxva mniSvnelovania;

● dabadebis dReebze da gansakuTrebul dReebSi aCuqeT Svils wignebi.

rekomendacia 3: wignis kiTxvis Rirebulebis gageba

rodesac bavSvebs wigns xmamaRla ukiTxaven, isini xvdebian, Tu ratomaa kiTxva 
mniSvnelovani. maT kargad esmiT, rom SeiZleba wignebidan saintereso ambebi gai-
go, axali ram iswavlo, gaerTo da a. S.
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roca bavSvs wignebs ukiTxavT, SegiZliaT:

● daaWerinoT wigni da gadaaSlevinoT gverdebi;
●  esaubroT, rom wigni sxvadasxva nawilebisgan Sedgeba: mag., saTauri, 

pirveli gverdi, bolo gverdi da a. S.
● waukiTxoT nela da gamoTqmiT;
●  gamoyoT sityvebi kiTxvisas da bavSvs uCvenoT, rom sityvebs Soris daS-

orebebia, rom Tqven zemodan qvemoT da marcxnidan marjvniv kiTxu-
lobT.

● waaxalisoT bavSvi, dasvas SekiTxvebi wakiTxulis Sesaxeb;
●  isaubroT moTxrobaze da daakavSiroT aRwerili movlenebi cxovrebi-

seul gamocdilebasTan;
●  waiyvanoT bavSvi biblioTekaSi, wignis maRaziaSi da Tavad aarCevinoT 

wignebi;
●  xmamaRla waukiTxoT Tqvens Svilebs, maSinac ki, roca maT Tavad ician 

kiTxva.

rekomendacia 4: dekodirebaSi varjiSi

bavSvebi dawerili sityvebis dekodirebis dros bgerebis Sesaxeb TavianT 
codnas iyeneben. isini sityvas kiTxuloben bgerebis gaerTianebiT. dekodirebis 
codna saSualebas aZlevs bavSvebs, axali sityvebi waikiTxon. kargi mkiTxvelebi 
swrafad axdenen dekodirebas.

●  aiReT baraTi, romelzec weria sityva, TiTi daadeT TiTo asos da ga-
moTqviT maTi Sesabamisi bgera, Tan TiTi amoZraveT marcxnidan mar-
jvniv; daiwyeT martivi sityvebiT.

●  baraTebze dawereT sityvebi da damaleT saxlSi. bavSvi unda gaemar-
Tos „ganZis“ saZebnelad da ipovos baraTebi. SeaerTeT baraTebze daw-
erili sityvebi da waikiTxeT. daajildoveT bavSvi mcire saCuqriT, 
magaliTad, sasurveli tkbileuliT.

●  daluquli an SefuTuli produqtebi aiReT da bavSvs sTxoveT, wai-
kiTxos xmamaRla, ra aweria produqts.

●� Camowerili sayidlebis sia erTad waikiTxeT xmamaRla.

rekomendacia 5: moqnili kiTxva

aso-bgeriTi SeTanxmebis gagebisa da dekodirebaSi varjiSis Semdeg bavSvi 
cdilobs, mTliani sityva waikiTxos, winadadebis kiTxvisas is ukve cnobs si-
tyvebs da mTlianad kiTxulobs. kiTxvis tempi matulobs da bavSvi ukve axerxebs 
nacnobi sityvebis swrafad wakiTxvas.

●  roca bavSvi kiTxulobs da Tqven usmenT, yovelTvis SeaqeT da waaxali-
seT;

● kedelze gamoakariT im wignebis CamonaTvali, romelic Tqvenma Svilma 
waikiTxa;
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●  roca Tqveni Svili wignis an moTxrobis kiTxvas morCeba, urCieT, es 
wigni sakiTxavad SesTavazos ojaxis sxva wevrs an megobars, raTa Sem-
deg gauziaros mas Tavisi mosazrebebi.

rekomendacia 6: wakiTxulisgan siamovnebis miReba

mas Semdeg, rac bavSvebi skolaSi iswavlian kiTxvas, maT ukve siamovnebT aras-
aswavlo teqstebis kiTxva, iqneba es wigni, gazeTi Tu Jurnali. sakiTxavi wignebi 
bavSvebs aucileblad saxlSi unda hqondeT, amasTan, zogi wigni advili wasakiTxi 
unda iyos, zogi ki SedarebiT rTuli.

●  waaxaliseT bavSvebi, wignebi ikiTxon im sakiTxebze, rac maT ainteresebT;
●  waakiTxeT bavSvebs TamaSebis instruqciebi, wamlis instruqciebi da a. 

S. uzrunvelyaviT saxlSi bavSvisaTvis mSvidi adgili, sadac mas SeeZle-
ba wignis wakiTxva;

●  ojaxis yvela wevrma gamoyaviT dro kiTxvisaTvis. gamorTeT tel-
evizori da SeudeqiT kiTxvas. amiT uCveneT bavSvebs, rom kiTxva 
mniSvnelovania.

rekomendacia 7: leqsikonis gamdidreba

axali sityvebis mniSvnelobebis swavla exmareba bavSvs ufro rTuli wignebi s 
wakiTxvasa da ufro saocari ambebis gagebaSi. axali sityvebis mniSvnelobas bavS-
vi igebs, roca mas ukiTxaven, da roca is TviTon kiTxulobs. axali sityvebis 
mniSvnelobas bavSvi, aseve, gakveTilzec swavlobs.

● SeurCieT bavSvs sxvadasxva sakiTxavi masala.
●  esaubreT yoveldRiurobaze, uambeT, ra moxda warsulSi, ras gegmavT 

momavalSi, saubrisas gamoiyeneT rTuli sityvebic:
● sTxoveT bavSvs, Camoweros axali sityvebi, romlebic skolaSi iswavla.
●  ganixileT erTi da igive sityva sxvadasxva konteqstSi, SeadareT maTi 

mniSvnelobebi. sTxoveT bavSvs, daasaxelos am sityvis msgavsi sityva 
(sinonimi); bavSvTan erTad SeadgineT sityvaTa `ojaxi~, daajgufeT si-
tyvebi mniSvnelobebis mixedviT da dawereT furcelze;

●  mas Semdeg, rac bavSvi axali sityvebis mniSvnelobas gaigebs, sTxoveT, 
am sityvebze Seadginos winadadebebi.

rekomendacia 8: wakiTxulis gaazreba

bavSvi, romelic igebs wakiTxuli sityvebis mniSvnelobas, hyveba kidec, ra wai-
kiTxa. cxadia, gaazreba moiTxovs ufro mets, vidre, ubralod, sityvebis wakiTx-
vas. is moicavs gagebas, azrovnebasa da axlis Semecnebas. rac ufro mets igebs 
bavSvi wakiTxuli wignebidan, miT ufro uadvildeba kiTxva.

●  roca bavSvs wignebs ukiTxavT, dausviT mas SekiTxvebi wignis gmirebis, 
adgilebisa da movlenebis Sesaxeb;



107

● roca moTxrobas kiTxulobs, aambobineT, rac waikiTxa.
● moTxrobineT mas wakiTxuli Tavisi sityvebiT;
●  ganixileT wignSi wakiTxuli axali sityvebi, SeadgineT winadadebebi 

da daawerineT. gamoakariT es winadadebebi kedelze, karadaze an ma-
civarze da sTxoveT bavSvs, situaciurad gamoiyenos axali sityvebi;

●  kiTxvisas, gzadagza, winaswar hkiTxeT bavSvs, misi azriT, rogor 
damTavrdeba moTxroba, rogor gadaiWreba problema, romelic wign-
Sia dasmuli.

●  ganixileT wakiTxuli wignebi: ra msgavseba da gansxvavebaa maT Soris. 
aambobineT bavSvs, ra moumoqmedebia imis msgavsi, rac moTxrobaSi iyo 
aRwerili.
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kiTxvis swavleba `xaraCoebis~ daxmarebiT

 
masala amokrebilia wignidan `rogor vaswavloT kiTxva~, 
qrestomaTia dawyebiTi klasebis pedagogebisaTvis; proeqtis 
avtoria ia kutalaZe, gamocdebis erovnuli centris kvlevis 
departamentis xelmZRvaneli.

`xaraCos~ daxmarebiT swavlebis Tanamimdevroba Semdegnairia:

kiTxvisTvis
momzadeba

moqnili
kiTxva

enobrivi
analizi

`xaraCoebis~
daxmarebiT  wera





 

wignierebis done mniSvnelovnadaa damokidebuli pirvel etapze, anu kiTxvisaT-
vis momzadebaze. swavlebis am etapze moswavleebi gakveTilis aqtiuri monawilee-
bi arian, xolo maswavlebeli ki Tanmimdevruli aqtivobebis dagegmviT exmareba 
maT moqnili kiTxvisa da wakiTxulis gaazrebis strategiebis dauflebaSi.

kiTxvisTvis momzadeba ramdenime Tanmimdevruli komponentisagan Sedgeba da 
maswavlebels warmodgena unda hqondes rogorc mTlian procesze, ise yovel Se-
madgenel nawilze da maT Sesabamis aqtivobebze.

teqstis

SerCeva 
teqstSi

orientacia

smeniTi

orientacia

enobrivi

orientacia

gamarTulad 

kiTxva daxmarebiT
   



pirveli nabiji: teqstis SerCeva

kiTxvis swavleba `xaraCoebis daxmarebiT~ miznad isaxavs im strategiebis eq-
splicitur swavlebas, romelTac kargi mkiTxveli da weris mcodne iyenebs. ami-
tom aRniSnuli midgoma kiTxvis im programebis sawinaaRmdegoa, romlebSic mos-
wavleebs aZleven didi raodenobiT sakiTxav masalas (`Ramis mkiTxvelis~ midgoma). 
xSirad uzarmazari teqstebiT moswavleTa aseTi datvirTva xels uSlis wakiTx-
ulis gaazrebis adekvaturi strategiebis SemuSavebas, iwvevs uaryofiT da zeda-
pirul damokidebulebas kiTxvisadmi. Sesabamisad, ar umjobesdeba moswavleTa 
wakiTxulis gaazrebis unari.

`xaraCoebis daxmarebiT~ kiTxvis swavlebis erT-erTi mTavari principia, rom 
kargad SerCeuli erTi teqsti da Tundac misi nawili SeiZleba iyos enobrivi aq-
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tivobebisaTvis SesaniSnavi saSualeba, marTlwerisa da weris CaTvliT. mTavaria, 
teqsti iyos moswavleebisaTvis saintereso da leqsikurad mdidari. mag., sakla-
so garemoSi es erTi teqsti SeiZleba ramdenime dRis ganmavlobaSi iqnas gamoy-
enebuli kiTxvisa da werisaTvis Tanmimdevruli aqtivobebis dasagegmad.

`xaraCoebis daxmarebiT~ kiTxvis swavlebisaTvis Sesabamisi sakiTxavi teqsti 
ramdenime pirobas unda akmayofilebdes, kerZod, iyos:
 leqsikurad mdidari da enobrivi struqturiT mravalferovani;
 rTuli, magram ara Zalian rTuli;
 saintereso;
 asakisTvis Sesabamisi;
 dakavSirebuli weriT aqtivobebTan.

leqsikurad mdidari da mravalferovani enobrivi struqturis teqsti
SerCeuli teqsti leqsikurad da sintaqsurad mdidari unda iyos. susti mkiTx-

velebisaTvis es gansakuTrebiT mniSvnelovania, radgan xSirad cdiloben, maT 
martivi eniT miawodon teqsti. Sesabamisad, sust mkiTxvels ar eZleva saSualeba, 
gaarkvios rTuli gramatikuli winadadebis Sinaarsi, gaigos teqstSi gadmoce-
muli azri. amgvarad, igi, kargi mkiTxvelisgan gansxvavebiT, teqstis gaazrebis 
strategias ver eufleba. martivi teqsti ver aswavlis mkiTxvels, Tu rogor 
unda ikiTxos `sityvebs Soris da sityvebs miRma~.

rTuli, magram ara Zalian rTuli teqsti
moswavlis unaris ganviTarebisaTvis aucilebelia, rom mas iseTi davalebebi 

mivceT, romlebic misi ganviTarebis donis SesaZleblobebs sirTuliT odnav aRe-
mateba, ise rom, man SeZlos ufrosis daxmarebiT davalebis Sesruleba. es idea l. 
vigotskis `ganviTarebis uaxloesi zonis~ Teorias eyrdnoba. am avtoris azriT, 
swavleba mimarTuli unda iyos ara bavSvis aqtualuri ganviTarebisken, aramed 
am process win unda uswrebdes da iTvaliswinebdes `ganviTarebis uaxloes zo-
nas~. am terminSi l. vigotski gulisxmobda, rom bavSvi jer ar aris kompetenturi 
konkretuli aqtivobis ganxorcielebisaTvis, magram Sesabamisi unari aRmocen-
ebulia da Camoyalibebis procesSia. amitom, marTalia, bavSvs damoukideblad ar 
SeuZlia am aqtivobis ganxorcieleba, magram ufrosis daxmarebiTa da miTiTebiT 
kargad axerxebs, Tavi gaarTvas mas. Sesabamisad, swavleba win unda uswrebdes da 
`mihyavdes~ bavSvis ganviTareba. amitom davaleba iseTi sirTulis unda iyos, rom 
moswavlem misi Sesruleba ufrosis meSveobiT warmatebiT SeZlos, maSin roca 
damoukideblad jer ver axerxebs mis Sesrulebas.

l. vigotskis ganviTarebis Teoriis mixedviT, swavla socialuri aqtivobaa, 
romlis drosac bavSvi misTvis avtoritetul ufrosTan urTierTiobiT swav-
lobs konkretuli moqmedebis Sesrulebas Tu amocanis gadawyvetas. l. vigotski 
miiCnevs, rom swavla ufrosTan socialur aqtivobaSi da dialogSi (verbalur in-
teraqciaSi) CarTviT warmarTavs bavSvis fsiqikur ganviTarebas. socialuri ur-
TierToba da CAarTuloba xels uwyobs ara mxolod pirdapir swavlebas, aramed 
moswavlis warmosaxvaSi dasaswavli moqmedebis modelirebasac. magaliTisTvis 
SeiZleba gavixsenoT velosipedis tarebis swavla.

saintereso teqsti
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SerCeuli teqsti saintereso unda iyos rogorc moswavleebis, ise maswavle-
blisTvisac. vinaidan moswavleebsa da maswavlebels teqstis Taobaze mravalnai-
ri da xSiri dialogi Tu diskusia uwevT, mniSvnelovania, rom is maswavlebelsac 
moswondes da ainteresebdes. maswavlebeli kargi mkiTxvelis poziciidan arCevs 
teqsts, rac imas niSnavs, rom is saintereso iqneba, magram sakiTxavad rTuli.

`xaraCoebis daxmarebiT~ kiTxvis swavlebis mimdevari maswavleblebi, sus-
ti  mkiTxvelis interesebis gaTvaliswinebiT, dasawyisSi irCeven moTxrobas (an 
zRapars). moswavleebisTvis kargad nacnobia moTxrobis Tu zRapris struqtu-
ra, saintereso ambavi, romelic viTardeba da yvelas ainteresebs, is rogor 
damTavrdeba.

asakisTvis Sesabamisi teqsti
l. vigotskis Teoriidan gamomdinare, maswavlebeli sakiTxav teqsts arCevs 

moswavleTa asakis da ara maTi kiTxvis donis mixedviT. vinaidan maswavlebelma 
moswavleTa kiTxvis donesTan SedarebiT ufro rTuli teqsti unda SearCios, is 
moswavleTa asakisaTvis Sesaferis Temaze da ZiriTadad maTTvis gasageb enaze 
unda iyos dawerili. teqsti ise unda iyos SerCeuli, rom maswavlebels hqondes 
SesaZlebloba, aCvenos moswavleebs rogorc sityvebis dekodirebis, ise maTi 
mniSvnelobis, winadadebebSi formulirebuli azris gagebisa da werilobiT 
Camoyalibebis magaliTi, Semdeg ki moswavleebi waaxalisos, ivarjiSon imave aq-
tivobebis SesrulebaSi.

teqstis kavSiri weriT davalebebTan
SerCeuli teqsti unda iZleodes weris stilis an konkretuli teqnikis swav-

lebis saSualebas. teqsti iseTi unda iyos, rom maswavlebelma SeZlos misi ga-
moyeneba rogorc kiTxvis efeqturi strategiebis saCveneblad, aseve weris kargi 
magaliTebis demonstrirebisaTvis. teqsti saSualebas unda aZlevdes maswav-
lebels, aswavlos weriTi metyveleba. amitom maswavleblisTvis mniSvnelovani 
amocanaa iseTi avtoris teqstis moZieba, romelic am amocanebis ganxorciele-
baSi daexmareba. mniSvnelovania, rom kiTxvisa da weris integrireba moicavdes 
marTlweris, funqciuri gramatikisa da punqtuaciis swavlebasac. 

meore nabiji: teqstSi garkveva

teqstSi garkvevis mizania, moswavlem aRiqvas teqsti rogorc mTlianoba. mas-
wavlebeli teqsts zogadad mimoixilavs. Tumca igi ar waaxalisebs moswavleebs, 
gamoicnon, ris Sesaxebaa teqsti, mag., saTauris an ilustraciebis mixedviT. aseTi 
midgoma damabnevelia susti mkiTxvelisaTvis.

maswavlebeli moswavleebs ganusazRvravs teqstis yvela aspeqts. mimoxilvi-
Ti nawili SeiZleba moicavdes Janris ganxilvas – ra tipis teqstia; informacias 
avtoris Sesaxeb, rodis iyo dawerili moTxroba da sad aris wignSi amis Taobaze 
informacia. avtoris Sesaxeb informaciis miwodeba Zalian mniSvnelovania, rad-
gan es amzadebs da ganawyobs moswavleebs teqstis wasakiTxad. is faqti, rom te-
qsti konkretuli adamianis mier aris Seqmnili, romelsac konkretuli grZnobe-
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bi da azrebi gaaCnda, xels uwyobs moswavleTa teqstTan urTierTobas. avtoris 
gacnobiT maswavlebeli yuradRebas umaxvilebs moswavleebs im faqtze, rom 
kiTxva da wera urTierTobis formaa.

vin gadmoscems moTxrobaSi ambavs, visi piriT aris is moTxrobili – es meo-
re mniSvnelovani elementia, razec maswavlebelma yuradReba unda gaamaxvilos. 
maswavlebelma SeiZleba gamoiyenos siuJetis mokle gegma, romelSic CamoTv-
lilia moqmedi pirebi da moqmedebis adgilebi. 

teqstis zogad mimoxilviT nawilSi, aseve mniSvnelovania moswavleebisTvis 
imis axsna-ganmarteba, Tu ratom aris SerCeuli es konkretuli teqsti, ra aris 
misi Zlieri mxareebi – ena, gmirebis aRwera, moulodnelobiT aRsavse siuJeti da 
a.S. moswavleebs xSirad ar esmiT, ratom aZleven davalebad ama TuU immoTxrobas, 
ra mizans emsaxureba konkretuli teqsti maT saxelmZRvaneloSi. amis gamo mos-
wavleebi ver aRiqvamen gakveTilebs, saklaso da saSinao davalebebs Soris kav-
Sirs. es ki amcirebs maT motivacias da CarTulobas. amitomac aris aucilebeli 
teqstis SerCevis kriteriumebis gacnoba moswavleTaTvis.

teqstSi garkveva mcired urTierTgansxvavebulia wignis, Tu teqstis sirTu-
lis, misi tipis mixedviT – gaaCnia, mxatvruli teqstia, sainformacio Tu Semec-
nebiTi. qvemoT aRwerilia ilustrirebul da arailustrirebul mxatvrul te-
qstSi garkvevis principebi.

ilustrirebuli wignis teqstSi garkveva
patara mkiTxvelebisaTvis ilustracia xSirad im Sinaarsis matarebelia, 

romelic teqstSi mkafiod SeiZleba arc Candes. suraTebiani wignis teqstSi ori-
entacia gulisxmobs ilustraciebis `wignier kiTxvas~. maswavlebeli aRwers su-
raTebze gamosaxul gmirebs da moqmedebebs, rac akavSirebs suraTebs moTxrobis 
teqstTan. am dros maswavlebeli iTvaliswinebs:
yyra xdeba suraTebze da rogor aris dakavSirebuli erTmaneTTan ilustri-

rebuli moqmedi pirebi da maTi moqmedebebi;
yyrogor mihyveba ilustraciebi siuJets, an rogor asaxavs suraTebi moqmede-

bas da siuJetis ganviTarebas;
yymniSvnelovani daskvnebi, romlebic SeiZleba iribad iqnas gamotanili su-

raTebidan da gaamdidros teqstSi mocemuli informacia, rac exmareba 
mkiTxvels, gaigos moqmedi pirebis motivacia, moqmedeba da xasiaTi.

yyrogor aris asaxuli teqstis vrceli TeEmebi suraTEebSi.
kargad dasuraTEebul wignSi ilustraciebi da teqsti qmnis mTlian moTxrobas. 

maswavlebelmac mTlianobaSi, zogadad unda ganixilos suraTebi da SeZlos maTi 
interpretacia. teqstis wakiTxvis win suraTebze dayrdnobiT moTxrobis zoga-
di mimoxilva metad mniSvnelovania moswavleTa interesis gaRvivebisaTvis.

informaciuli teqstebis ilustraciebis mimoxilva aseve mniSvnelovania sain-
formacio teqstSi garkvevis mizniT. es SeiZleba iyos cxrili, diagrama, raime 
mowyobilobis aRweriloba. maswavlebelma moswavleTa yuradReba unda gaamax-
vilos ilustraciebis daniSnulebaze, mizanze da imaze, Tu ra Temebis ilustri-
reba xdeba.

arailustrirebuli wignis teqstSi garkveva
am SemTxvevaSi maswavlebelma yuradReba unda gaamaxvilos Semdeg sakiTxebze: 
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yyavtoris mizani da mTavari Tema: auxsnas moswavleebs, ramdenad mniSvnelova-
nia imis gageba, Tu visi piriT laparakobs avtori, sad Cans `avtoris xma~;

yysituacia, romlis drosac xdeba moqmedeba: maswavlebeli moswavleebis 
yuradRebas amaxvilebs moqmedebis situaciaze moTxrobis sxvadasxva naw-
ilSi; 

yyrogoria teqstSi siuJetis struqtura; siuJetis ganviTarebis avtoriseu-
li xerxebi, romlebsac moswavleebma unda miaqcion yuradReba kiTxvisas;

yykavSiri moTxrobis nawilebs Soris: siuJetis ganviTarebisas rogor ukav-
Sirdeba informacia, romelic moTxrobis TavSia mocemuli, Semdgom moqme-
debebs.

teqstSi garkvevisTvis moswavlis momzadeba advili ar aris; misTvis saWiroa 
detaluri gegmis SemuSaveba, raTa moswavleebs winaswar zogadi warmodgena 
SeeqmnaT wasakiTx teqstze da icodnen, ras miaqcion yuradReba kiTxvisas.

mesame nabiji: smeniTi orientacia

mas Semdeg, rac maswavlebeli daexmareba moswavleebs, teqstSi gaerkvnen, 
is xmamaRla ukiTxavs teqsts klass zomierad nela da gamoTqmiT. es saSuale-
bas aZlevs moswavleebs, moisminon teqstis ritmi da intonacia. maswavlebeli 
aCvenebs maT moqnili kiTxvis magaliTs. es nawili xSirad ugulebelyofilia 
kiTxvis programebSi, gansakuTrebiT maRali klasis moswavleebisaTvis. teqs-
tis swori ritmis, intonaciisa da gamoTqmis mosmena metad mniSvnelovania misi 
sintaqsuri struqturis gagebisTvis.

amrigad, teqstSi garkvevis procesi zogad informacias aZlevs moswavles 
teqstis Sesaxeb, ganwyobas uqmnis da amzadebs mas mosasmenad, rac yuradRebis 
winapirobas qmnis. maswavleblis mier moTxrobis kiTxvis procesSi moswavlee-
bi Tvals ayoleben wakiTxul teqsts. maswavlebelma SeiZleba proeqtorzec 
aCvenos mTel klass wasakiTxi teqsti. kiTxvis procesSi SeiZleba moswavleebma 
yuradReba moadunon an moiwyinon. amis daZleva SesaZlebelia maswavleblis mier 
xmis modulaciiT da mxatvruli kiTxvis ileTebis gamoyenebiT.

Tu dawyebiTi klasebis moswavleebs gauWirdebaT, TvaliT mihyvnen teqsts, 
kargia gamWvirvale zolis gamoyeneba, romliTac moswavle gahyveba maswavleb-
lis mier wakiTxul winadadebebs (viwro, gamWirvale zols deben wasakiTxi te-
qstis pirvel winadadebaze da gadaadgileben winadadebis wakiTxvis paralelu-
rad). es xels uwyobs kiTxvisas mxedvelobisa da smenis koordinacias.

meoTxe nabiji: enobrivi orientacia
 
am etapze ufro detalurad xdeba avtoris enis gaanalizeba. es SesaZlebelia 
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teqstis romelime nawilis ganxilviT. maswavlebeli moswavleebTan erTad ga-
nixilavs, Tu ra enas irCevs avtori, rogoria misi struqtura, leqsika. enobrivi 
orientacia exmareba moswavleebs kiTxvis efeqturi strategiis aTvisebaSi – si-
tyvis swraf cnobasa da misi mniSvnelobis gagebaSi.

moswavles zogadi warmodgena hqonda moTxrobaze, Semdeg moismina es teqsti, 
axla ki unda gaarkvios misi ena: ra igulisxmeba im gamoTqmebsa da sityvebSi, rom-
lebic moTxrobaSia gamoyenebuli. maswavlebeli arCevs moTxrobis nawilebs da 
moswavleebTan erTad ganixilavs rTul frazebs maTi mniSvnelobis kargad ga-
saazreblad. maswavlebeli bavSvebaTan erTad ganixilavs sinonimebs, iseT fra-
zebs, romlebic TiTqos msgavsia, magram sxvadasxva azrs gamoxatavs. es ar aris 
mxolod sityvebis mniSvnelobis axsna, aramed imis gageba, Tu rogor iyenebs 
avtori sityvebs frazaSi, rogor agebs mas konkretuli azris gamosaxatad.

kiTxvebis dasma: romeli sityvebidan Cans....?
maswavleblis dialogi bavSvebTan da Sesabamisi kiTxvebis dasma saSualebas 

aZlevs moswavleebs, yuradReba gaamaxvilon moTxrobis frazebze, sityvebze, 
gaigon maTi mniSvneloba da gamoitanon daskvnebi.

mag., maswavlebeli ekiTxeba moswavleebs: `romeli sityvebidan Cans, rom...?~
maswavleblis mier kiTxvebis formulireba SesaZlebelia ramdenime etapad 

daiyos imisTvis, rom moswavleebma gaigon moTxrobis ZiriTadi Sinaarsi da ga-
moitanon daskvnebi. es etapebia: winaformulireba, kiTxva, rekonceptualizacia.

winaformulireba
maswavlebeli aRwers situacias – monakveTs moTxrobidan, romlis Sesaxebac 

unda dasvas SekiTxva.
Semdeg dausvams SekiTxvebs moswavleebs da sTxovs, ipovon teqstSi da marker-

iT gaaferadon winadadeba, romelic am SekiTxvebze pasuxobs.
rekonceptualizacia:
moswavleebi pouloben Sesabamis frazas an frazebs teqstSi da amis Semdeg 

maswavlebeli sxva sityvebiT gadmoscems am frazis, frazebis azrs. `amrigad, es 
sityvebi gveubneba, rom...... ~, `avtors unda gadmogvces, rom.....~ 

pirvel etapze maswavlebeli iseT SekiTxvebs arCevs, romlebze pasuxic pirda-
pir teqstSi SeiZleba ipovon. SekiTxvis formulireba unda emTxveodes teqstSi 
gadmocemul frazas da masSi gamoyenebuli unda iyos igive sityvebi.

gameoreba 
teqstSi garkvevisa da enobrivi orientaciis wyalobiT maswavlebeli uzrun-

velyofs moTxrobis wignier interpretacias, amas emateba teqstis wakiTxvis 
cocxali magaliTi smeniTi orientaciis safexurze. am nabijebis Semdeg moswav-
leebs teqstTan mimarTebiT sakmao kompetenturobis gancda uCndebaT. Sesa-
bamisad, susti mkiTxvelebi naklebad SfoTaven da ufro gabedulad kiTxuloben 
amgvarad momzadebul teqsts. es ar niSnavs, rom maT damoukideblad SeuZliaT 
mTeli teqstis wakiTxva. am etapze damoukidebeli kiTxva ar warmoadgens mTavar 
mizans. mTavaria `teqstis resursis~ Camoyalibeba, rasac maswavlebeli da mos-
wavleebi erToblivad iyeneben eqsplicituri dekodirebisaTvis da kiTxvisas si-
tyvis mniSvnelobis winaswarmetyvelebisaTvis.
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wakiTxulis warmatebiT gageba sust mkiTxvelsac ki aZlevs stimuls, kidev 
waikiTxos. Sesabamisad, am etapze maswavleblis daxmarebiT anu `xaraCoebis meS-
veobiT~ kiTxva moswavles aZlevs saSualebas, gemo gaugos moqnil kiTxvas, rac 
Semdgomi warmatebis safuZvelia.

maswavlebels unda axsovdes, rom enobrivi orientacia ufro metia, vidre 
ubralod teqstze saubari. is gulisxmobs mimaniSneblebis gamoyenebis swavle-
bas sityvisa da frazis mniSvnelobis gasagebad, sityvis savaraudo mniSvnelo-
bis amocnobisTvis. enobrivi orientaciisas kiTxvebis dasmiT maswavlebeli xels 
uwyobs moswavleTa diskusias teqstis konkretuli frazebis Taobaze da Semdeg 
maT sTxovs, isev waikiTxon teqstis is nawili, romelzec muSaobdnen.

mexuTe nabiji: gamarTulad kiTxva

kiTxvisTvis momzadeba saSualebas aZlevs mkiTxvelebs, maswavleblis daxmare-
biT iswavlon miniSnebebis gamoyeneba sityvisa da frazis mniSvnelobis gasage-
bad. mosamzadebeli etapebis Semdeg ukve droa, rom moswavlem damoukideblad 
ikiTxos teqstis nawilebi. am dros maswavleblis roli isev mniSvnelovania – is 
kiTxvis procesSi miniSnebebs aZlevs moswavles. maswavlebelma unda icodes, ra 
tipis miniSnebebi da karnaxi unda gamoiyenos kiTxvis procesSi moswavlis dasax-
mareblad.

miniSnebis strategiebi
am etapze moswavleebi xmamaRla kiTxuloben teqstis nawilebs, maswavlebeli 

ukan zis, Tumca saWiroebis SemTxvevaSi aqtiurad erTveba procesSi. maswavle-
blis Careva minimaluri unda iyos. Tu moswavle ver axerxebs kiTxvis gagrZel-
ebas an iTxovs daxmarebas, mxolod maSin erTveba maswavlebeli miniSnebebis 
saSualebiT, rac moswavles exmareba, TviTon gaasworos Secdoma an daZlios 
problema. misi gamomuSaveba metad mniSvnelovania moqnili kiTxvisTvis. TviT-
koreqciis Cvevis gamomuSavebis xelSewyoba SesaZlebelia miniSnebis Semdegi 
wesebis dacviT:

pirveli wesi: dacda
Tu mkiTxveli borZikobs an meryeobs, maswavlebelma dro unda misces da 

maSinve ar Caerios. es SeiZleba gagrZeldes 10 wm;
meore wesi: Sesatyvisi miniSnebis gamoyeneba
Tu garkveuli periodis Semdegac mkiTxvels problema aqvs da ver agrZelebs 

kiTxvas, an SecdomiT kiTxulobs, maSin maswavlebeli sTavazobs:
yykidev erTxel scade: moswavlem kidev erTxel gaimeoros winadadeba, rac 

saSualebas aZlevs mas, sityvis dekodirebisaTvis gamoiyenos sintaqsuri da 
semantikuri miniSnebebi;

yygaagrZele kiTxva: am strategiis gamoyeneba ar aris mizanSewonili pata-
ra mkiTxvelebTan. ufrosi klasis moswavleebs maswavlebeli sTxovs, gaa-
grZelos kiTxva da bolomde CaikiTxos winadadeba. es saSualebas aZlevs 
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moswavles, ivaraudos sityvis mniSvneloba winadadebis am nawilis konteqs-
tis gaTvaliswinebiT da aseTi strategiiT scados sityvis dekodireba;

yyra azri gamoitane? rodesac moswavle ar iTvaliswinebs sintaqsur da se-
mantikur miniSnebebs sityvis dekodirebisas, maswavlebelma SeiZleba misi 
yuradReba mniSvnelobasa da winadadebebis konteqstze gaamaxvilos da 
hkiTxos, ra gaigo, ra azri gamoitana wakiTxulidan?

mesame wesi: Tavis Sekaveba zedmeti Carevisagan
maswavlebeli ar ereva moswavlis mier kiTxvisas daSvebuli yvela Secdomis 

SemTxvevaSi. Tu Secdoma iseTia, rom ar amaxinjebs winadadebis azrs, maswavle-
beli mxolod kiTxvis damTavrebis Semdeg moswavlesTan erTad ganixilavs am 
Secdomas. Tuki moswavle iseT Secdomas uSvebs, romelic cvlis winadadebis 
mniSvnelobas an uazrobaa mocemul konteqstSi, maswavlebeli iyenebs zemoaR-
niSnulidan romelime strategias: `kidev erTxel scade~ an `ra azri gamoitane?~ 
Tu moswavle TviTon asworebs Secdomas, maswavlebeli aRar akeTebs komentars, 
wamaxalisebelsac ki, rogoricaa: `yoCaR, gaagrZele~. nebismieri komentari am 
dros xels uSlis moswavles koncentrirebaSi. komentaris gakeTeba mxolod 
kiTxvis damTavrebis Semdeg SeiZleba.

ukukavSiri da dajildoeba kiTxvis damTavrebis Semdeg
ramdenadac kiTxvis procesSi saWiroa TavSekaveba sworad wakiTxvis swavleb-

isgan, imdenad kiTxvis damTavrebis Semdeg pirvel rigSi aucilebelia maswavle-
blis komentari: zusti da moqnili kiTxvisTvis, warmatebuli TviTkoreqciisaT-
vis da miniSnebis warmatebiT gamoyenebisaTvis, Semdeg ki – daSvebuli Secdomebis 
Sesaxeb. Sesabamisad, maswavlebelma jer unda aRniSnos moswavlis warmateba da 
dadebiTi mxareebi am sami maxasiaTeblis mixedviT da mxolod amis Semdeg mi-
ubrundes zogierT Secdomas.

erToblivi kiTxva
es strategia maSin gamoiyeneba, rodesac saorientacio aqtivobebis Semdeg 

moswavle kiTxulobs monotonurad, nela, sityva-sityviT, uSvebs Secdomebs, ar 
icavs punqtuacias. es strategia gansxvavdeba `wyvilebad kiTxvisgan~ da gamoi-
yeneba susti mkiTxvelebis gasavarjiSeblad. `erToblivi kiTxva~ xorcieldeba 
maswavlebelTan erTad da Semdegi nabijebisgan Sedgeba: 
yymaswavlebeli da moswavle erTmaneTis gverdiT sxedan da erTi wigni udevT 

win;
yymaswavlebeli da moswavle erTdroulad kiTxuloben nawyvets teqstidan. 

maswavlebeli iyenebs ferad gamWirvale zols – adebs im winadadebas, romel-
sac kiTxuloben da gadaaadgilebs Semdeg winadadebaze. maswavlebeli kiTx-
ulobs zomieri tempiT, kargi gamoTqmiT da intonaciiT. Tu moswavle bor-
Zikobs an CamorCeba, maswavlebeli ar Cerdeba. ase ramdenjerme imeoreben, 
sanam moswavle maswavlebelTan erTad ar waikiTxavs nawyvets.

yySemdeg maswavlebeli sTxovs moswavles, TviTon waikiTxos nawyveti. moswav-
le TviTon akontrolebs gamWvirvale zolis gadaadgilebas. maswavlebeli  
mis gverdiTaa da mxolod maSin aZlevs niSans, rodesac zolis gadaadgileba 
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ar emTxveva wakiTxul winadadebas;
yyTu aseTi kiTxvis fonze moswavle 10 sityvaSi erT Secdomas dauSvebs da Seu-

Zlia TviTkoreqcia, SeiZleba iTqvas, rom am strategiam nayofi gamoiRo.

teqstis moniSvna
am strategiis gamoyeneba sasargebloa iseT moswavleebTan, romlebsac ar uy-

varT kiTxva. is Semdegi nabijebisagan Sedgeba:
yymaswavlebeli da moswavle erTmaneTis gverdiT sxedan da maswavlebeli 

kiTxulobs teqstis amorCeul nawils Sesabamis winadadebaze gamWvirvale 
zolis gadaadgilebiT;

yymaswavlebeli uxsnis moswavles, rom maT erTad unda waikiTxon da markeriT 
moniSnavs teqsts;

yywinaswari momzadebisa da orientaciis mizniT, maswavlebeli SekiTxvebs us-
vams moswavles imisTvis, rom misi yuradReba gaamaxvilos konkretul fra-
zebsa da sityvebze; am dros moswavle eZebs Sesabamis frazas da sityvaTSe-
Tanxmebas da moniSnavs maT markeriT.

yyTu moswavle ver axerxebs konkretul frazaSi sityvis mniSvnelobis winas-
warmetyvelebas, maswavlebeli miuTiTebs mniSvnelobaze da am nawils tove-
ben mouniSnavs;

yymoswavle da maswavlebeli erTad kiTxuloben teqsts: maswavlebeli kiTx-
ulobs mouniSnav teqsts, moswavle ki moniSnuls. Tu moswavle Cerdeba, 
maswavlebeli 10 wm icdis da Semdeg Tavidan kiTxulobs im nawils. Tu mos-
wavles isev uWirs konkretuli winadadebis wakiTxva, maswavlebeli Tavad 
kiTxulobs da gadadis Semdeg nawilze.

yyteqstis ganmeorebiTi wakiTxva: rigrigobiT maswavlebeli da moswavle isev 
kiTxuloben moniSnul da mouniSnav adgilebs. Semdeg maswavlebelTan dia-
logSi moswavle moniSnavs im axal adgilebs teqstSi, romelTa mniSvnelo-
bac gaigo maswavleblis mimaniSnebeli kiTxvebiT.

kiTxvis daxmarebis iseTi meTodebi, rogoricaa gameoreba, erToblivi kiTxva 
da teqstis moniSvna, gamoiyeneba individualur muSaobaSi Zalian susti mkiTx-
velebis dasaxmareblad. samive meTodi maswavleblis intensiur daxmarebas 
gulisxmobs da SesaZlebelia gamoyenebuli iqnes moswavlesTaAn damatebiTi muSa-
obisas skolaSi.
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Sefasebis rubrikebis nimuSebi

ზეპირმეტყველების შეფასების რუბრიკები

ვერბალური კომუნიკაცია

 შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა ზეპირმეტყველებაში

კრიტერიუმები არა იშვიათად ხშირად ყოველთვის

მიზნის შესაბამისად 
გადმოსცემს 
კონკრეტულ 
ინფორმაციას

ისმენს და ადეკვატურად 
აღიქვამს ინფორმაციას 
ნაცნობ თემაზე

მონაწილეობს 
ინტერაქციაში ნაცნობ 
თემატიკაზე

გადმოსცემს 
კონკრეტულ ფაქტს / 
მოვლენას საკუთარი 
ცხოვრებიდან 

კრიტერიუმები არა იშვიათად ხშირად ყოველთვის

პირობასთან 
შესაბამისობა

იცავს დროის ლიმიტს

მიზნის შესაბამისად 
გადმოსცემს 
ინფორმაციას

კომუნიკაციური უნარ–
ჩვევები

გასაგებად აყალიბებს 
მოსაზრებას 

მოჰყავს შესაბამისი 
მაგალითები

ენობრივი უნარ–ჩვევები

ადეკვატურად იყენებს 
არავერბალური 
კომუნიკაციის 
ელემენტებს (მაგ. 
ჟესტიკულაციას, 
მიმიკას...)
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გაკვეთილში ჩართულობის შეფასების რუბრიკა

 ჯგუფურ მუშაობაში მონაწილეობის თვითშეფასების სქემის ნიმუში

კრიტერიუმები ყოველთვის ხშირად იშვიათად არ შეესაბამება

ყოველთვის 
მონაწილეობს  და 
ხშირად წარმართავს 
კიდეც საკლასო 
მსჯელობას

გამართულად 
მეტყველებს, აქვს 
მდიდარი ლექსიკა 
და შემოქმედებითად 
იყენებს ენობრივ–
გამომსახველობით 
საშუალებებს

ყოველთვის 
დამაჯერებლად და 
არგუმენტირებულად 
წარმოადგენს თავის 
მოსაზრებას

უსმენს სხვებს და 
საკუთარ მოსაზრებას 
გამოთქვამს მოსმენილზე 
დაყრდნობით. 
კორექტულია და 
ამჟღავნებს სხვისი 
აზრის მიმართ 
პატივისცემას

ყოველთვის ზოგჯერ  არასოდეს

ჩემს აზრს ღიად 
გამოვთქვამ

როცა სხვა ლაპარაკობს, 
ვუსმენ ყურადღებით

დაკისრებულ 
მოვალეობას ვასრულებ

ვიცი, რომ კამათი 
ჩხუბში არ უნდა 
გადაიზარდოს

ვიცავ დროის ლიმიტს
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ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა

პრეზენტაცია

ჯგუფის ყველა წევრი ჩართულია არა იშვიათად ხშირად ყოველთვის

ჯგუფის წევრები უსმენენ ერთმანეთს

ჯგუფის წევრები თანამშრომლობენ (აზრის 
გამოხატვის თანაბარი პირობები)

ჯგუფის პრეზენტაცია შეესაბამება მოთხოვნებს 
(პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკას) 

ჯგუფი პასუხობს შეკითხვებს

ჯგუფი იცავს დროის ლიმიტს

კრიტერიუმი დიახ არა ნაწილობრივ რეკომენდაცია

მითითებული გეგმის

მიხედვით

წარმოადგენს

პრეზენტაციას

ყურადღებას ამახვილებს მთავარ საკითხებზე

იყენებს არავერბალური კომუნიკაციის 
ელემენტებს

საუბრობს

თავისუფლად, გარკვევით

იყენებს შესაბამის

თვალსაჩინოებას (საჭიროების შემთხვევაში)

პასუხობს თემის

ირგვლივ დასმულ

შეკითხვებზე

ჯგუფის წევრების თვითშეფასების რუბრიკა (მეორე ვარიანტი)

კრიტერიუმები კი არა

აქტიურად ვიყავი ჩართული ჯგუფის მუშაობაში

ვიცავდი ჯგუფში მუშაობის წესებს

ჩემი მოსაზრება იყო მნიშვნელოვანი

ვუსმენდი სხვების მოსაზრებებს

ვიცავდი დროის ლიმიტს
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გაწაფულად კითხვა 

კრიტერიუმები არა იშვიათად ხშირად ყოველთვის

კითხულობს ხმამაღლა და გარკვევით.

თავისუფლად ამოიცნობს ნაცნობ სიტყვებს;

დამარცვლით კითხულობს უცნობ სიტყვებს;

ხმამაღლა კითხვისას სწორად მონიშნავს 
წინადადების საზღვრებს ტექსტში, იცავს 
პაუზას.

სათანადო ინტონაციით გამოხატავს 
წინადადების მოდალობას 

აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ კითხვას 
სათანადო ადგილიდან

კრიტერიუმები გასაუმჯობესებელი დამაკმაყოფილებელი საუკეთესო

უშეცდომოდ წაკითხვა შეცდომით წაკითხული 
სიტყვების რაოდენობა 
დიდია

შეცდომით წაკითხული 
სიტყვების რაოდენობა 
უმნიშვნელოა

უშეცდომოდ 
კითხულობს ყველა 
სიტყვას

გამომეტყველებით 
კითხვა

ხმის ტემბრი 
მონოტონური და 
ერთგვაროვანია, არ 
იყენებს მახვილებსა 
და პაუზებს

ზოგჯერ ცვლის 
ხმის ტონალობას.
ზოგჯერ არ იყენებს 
მახვილებსა და 
პაუზებს.

ხშირად ცვლის ხმის 
ტონალობას. იყენებს 
მახვილებსა და 
პაუზებს.

მიმიკისა და ჟესტების 
გამოყენება

სახის 
გამომეტყველება და 
სხეულის მოძრაობა 
უცვლელია.

უმნიშვნელოდ 
ცვლის სახის 
გამომეტყველებასა და 
სხეულის მოძრაობას.

ამდიდრებს 
გამოთქმულ 
წინადადებებს 
ფრაზებს შესატყვისი 
მიმიკითა და სხეულის 
მოძრაობით.
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 წაკითხულის გაგება-გააზრება

კრიტერიუმები არა იშვიათად ხშირად ყოველთვის

ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში მოიძიებს 
მითითებულ სიტყვას/წინადადებას, (მაგ., 
პერსონაჟთა სახელებს, ცხოველს, სათამაშოს 
და სხვ.);

აჯგუფებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას 
კონკრეტული ნიშნების მიხედვით 

ამოიწერს/მონიშნავს და განმარტავს მთავარ 
სიტყვებს/ცნებებს

ტექსტის დასამუშავებლად და გასააზრებლად 
იყენებს მარტივ გრაფიკულ სქემებს

თანამიმდევრულობის დაცვით, საკუთარი 
სიტყვებით გადმოსცემს წაკითხული 
ტექსტის/ტექსტის მონაკვეთის შინაარსს

პოულობს ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში 
ილუსტრაციის შესაბამის ეპიზოდს

აფასებს მხატვრული ნაწარმოების 
პერსონაჟის საქციელს

გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას 
ნაწარმოებში გადმოცემული მოვლენისადმი/
პერსონაჟისადმი;

ასახელებს წაკითხული ტექსტის შესაბამისი 
თემატიკის მულტფილმს, საბავშვო ფილმს, 
ასახელებს მსგავს/განსხვავებულ ადგილებს.
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წერა

წერითი მეტყველების შეფასების რუბრიკა (შემაჯამებელი)

კრიტერიუმები გასაუმჯობესებელი დამაკმაყოფილებელი საუკეთესო კომენტარი

მოსწავლეს შეუძლია 
სტანდარტით განსაზღვრული 
სხვადასხვა ტიპის მცირე 
ზომის მარტივი ტექსტების 
შექმნა ნაცნობ თემატიკაზე.

მოსწავლეს შეუძლია 
ნაცნობი ლექსიკის, 
ენობრივ-სინტაქსური 
კონსტრუქციებისა და 
სტუქტურული ელემენტების 
ადეკვატურად გამოყენება; 
კალიგრაფიისა და 
მართლწერის საბაზისო 
ნორმების დაცვა.

მოსწავლეს შეუძლია წერის 
ნაცნობი სტრატეგიების 
გამოყენება მიზნის 
შესაბამისად.

მცირე ზომის მარტივი თხრობითი ტექსტის შედგენა საყრდენების 

(ილუსტრაციის, მოდელის, მასწავლებლის მითითებების და ა.შ.) 

გათვალისწინებით

კრიტერიუმები შეესაბამება ნაწილობრივ 
შეესაბამება

არ 
შეესაბამება

განმავითარებელი 
კომენტარი

წერს აკურატულად, იცავს ტექსტის გრაფიკულ 
სტრუქტურას 

იყენებს შესაბამის ლექსიკას

შინაარსი შეესაბამება დავალების პირობას

საჭიროებისამებრ იყენებს საყრდენებს

აზრები თანმიმდევრულად არის გადმოცემული

იცავს მართლწერის ელემენტარულ ნორმებს

კითხულობს საკუთარ ნაწერს  და ასწორებს 
შემჩნეულ შეცდომებს
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inkluziuri ganaTleba

bavSvis uflebebis konvenciis Tanaxmad, ganaTlebis miReba yvela bavSvis fundamen-

turi uflebaa. konvenciaSi gamokveTili TiToeuli ufleba exeba yvela bavSvs yovelg-

vari diskriminaciuli gamonaklisis gareSe. bavSvis uflebaTa amgvar farTo aRiarebas 

mxolod Teoriuli safuZveli ar gaaCnia. msoflios TiToeul qveyanaSi bavSvis uflebebi 

ganmtkicebulia konkretuli RonisZiebebiT sakanonmdeblo, administraciul da aRmas-

rulebel sferoebSi. bevri bavSvi ganicdis swavlasTan dakavSirebul sirTuleebs, rac 

SeiZleba gamowveuli iyos moswavlis fizikuri, inteleqtualuri, socialuri, emociuri, 

lingvisturi Tu sxva mdgomareobiT. swavlis procesSi sirTuleebi SeiZleba

SeeqmnaT niWier bavSvebsac, quCis da momuSave bavSvebs, eTnikuri, kulturuli umcireso-

bis da sxva marginaluri jgufis warmomadgenlebs. qveynis saganmanaTleblo sistemis 

valdebulebaa, yvela bavSvisTvis moZebnos warmatebiT swavlebis gzebi.

inkluziuri ganaTleba gulixmobs specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone 

moswavlis CarTvas zogadsaganmanaTleblo procesSi TanatolebTan erTad. inkluziuri 

ganaTlebis mizania, yvela bavSvs misces Tanabari SesaZlebloba TanatolebTan erTad 

swavlisa da xarisxiani ganaTlebis miRebisa sacxovrebel adgilTan axlos.

inkluziuri ganaTleba ar gulisxmobs specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone 

moswavlis saklaso oTaxSi yofnas da TanatolebTan erTad garkveuli drois gatarebas. 

inkluziuri ganaTleba moiTxovs mTlianad skolis dauRalav Sromas, raTa gaaZlieros da 

ganaviTaros specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavlis SesaZleblobebi, 

gaaumjobesos moswavlis akademiuri da socialuri unar-Cvevebi, moamzados moswavle 

damoukidebeli cxovrebisaTvis da aqtiurad Seuwyos xeli moswavlis sazogadoebis 

srulfasovan wevrad Camoyalibebas.

inkluziuri ganaTlebis saerTaSoriso modelis mixedviT, specialuri saganmanaTleb-

lo saWiroebis mqone moswavle zogadsaganmanaTleblo skolis da klasis sruluflebi-

ani wevria. is srulad unda monawileobdes saskolo da saklaso aqtivobebSi; skolaSi 

mimdinare akademiur (mag. wera, kiTxva) da araakademiur (mag. dasvenebebze TanatolebTan 

TamaSi) procesebSi.

inkluziuri ganaTleba aRiarebs mravalferovnebas da gansxvavebulobis aucileblo-

bas moswavleebis swavlebis procesSi. gansxvavebuli saganmanaTleblo SesaZleblobis 

da saWiroebis mqone moswavleebis ganaTleba, rasakvirvelia, swavlebis gansxvavebuli 

midgomebis, strategiebisa da meTodebis gamoyenebas gulisxmobs. yvelas mimarT swav-

lebisa da qcevis marTvis erTnairi strategiebis gamoyeneba uaryofs bavSvebs Soris 

gansxvavebulobas da maT individualobas. gansxvavebuli saganmanaTleblo SesaZleblobis 

mqone moswavleebTan swavlebis erTnairi strategiebis gamoyeneba, (msgavsi instruqciebi 

masalis axsnisas, identuri saSinao davalebebi, Tanabari dro davalebis Sesasruleblad) 

erTi mxriv, araprofesionaluri midgomaa, xolo meore mxriv, ar uzrunvelyofs erTnair 

saswavlo Sedegs yvela moswavlisTvis. Sesabamisad, ganaTlebis sistemaSi skola warmateb-

ulad iTvleba, Tu mas Seswevs unari, Sesabamisi ganaTlebiT uzrunvelyos ganurCevlad 

yvela moswavle. sworad dagegmili inkluziuri ganaTlebis pirobebSi, yvela moswavles 

eZleva sakuTari potencialis srulad realizebis SesaZlebloba.

inkluziuri ganaTlebis danergva skolisgan garkveuli amocanebis gadaWras moiTxovs:

• skolaSi CarTulma yvela adamianma unda mimarTos erTobliv Zalisxmevas inkluzi-
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uri ganaTlebis dasamkvidreblad skolis sivrceSi, inkluziuri ganaTlebis ideas 

unda iziarebdes yvela skola;

• inkluziurma garemom unda aRiaros da gaiTvaliswinos moswavlis mravalferovani 

saWiroebebi; skolam unda SeZlos swavlis gansxvavebuli stiliT da Sesabamisi 

strategiis gamoyenebiT swavlebis uzrunvelyofa;

• skolis garemom unda SeZlos specialuri sagnmanaTleblo saWiroebis mqone bavSve-

bis Sesabamisi mxardaWera; saWiroebis SemTxvevaSi, daaxmaros moswavleebs special-

istebi;

• skola dainteresebuli unda iyos pedagogebis uwyveti profesiuli ganviTarebiT 

da momzadebiT specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleTaTvis 

Sesabamisi mxardaWeris aRmosaCenad;

• skolas unda hyavdes motivirebuli pedagogebi, romlebsac uwyveti urTierToba 

eqnebaT specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleebis mSoblebTan; 

skolam xeli unda Seuwyos mSoblebs, aqtiurad CaerTon Svilebis swavlis procesSi.

• skolam unda Seqmnas misawvdomi fizikuri garemo da saWiroebis SemTxvevaSi (komu-

nikaciisTvis, mobilobisTvis), gamoiyenos Sesabamisi teqnologiebi. inkluziuri 

ganaTlebis midgomis Tanaxmad, specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone 

bavSvis zogadsaganmanaTleblo skolasa da mis saswavlo procesSi CarTva umTavresi 

prioritetia. moswavleebi specializebul skolebsa da klasebSi unda nawilde-

bodnen gamonaklis SemTxvevebSi da rekomendebulia mxolod maSin, roca zogadsa-

ganmanaTleblo klasSi CarTuloba ver uzrunvelyofs bavSvis saganamanaTleblo 

Tu socialur saWiroebebs an roca es aucilebelia am bavSvis an sxva bavSvebis 

keTildReobisTvis. am SemTxvevaSi mSoblebs aqvT ufleba, miiRon kvalificiuri 

da amomwuravi konsultacia ganaTlebis im formis Sesaxeb, romelic yvelaze metad 

Seesabameba maTi Svilebis saWiroebebs, raTa swori arCevani gaakeTon.

skolebi, romlebic iziareben inkluziuri ganaTlebis midgomebs, diskriminaciuli 

damokidebulebis winaaRmdeg brZolis, keTilganwyobili garemos Seqmnis yvelaze efeqtu-

ri saSualebaa. inkluziuri ganaTleba inkluziuri sazogadoebis formirebis aucilebeli 

winapiroba. swored inkluziuri ganaTlebis konteqstSi xdeba SesaZlebeli specialuri 

saganmanaTleblo saWiroebis mqone pirebma miaRwion progress ganaTlebaSi da socialur 

integracias.

specialuri saganmanaTleblo saWiroeba

termini – specialuri saganmanaTleblo saWiroeba - gulisxmobs swavlis sirTuleebs 

an SezRudul SesaZleblobas, romelsac awydeba moswavle swavlis procesSi da romlis 

daZlevac mas specialuri daxmarebis gareSe uWirs. specialuri saganmanaTleblo saW-

iroebis mqone moswavles eqmneba sirTuleebi da sWirdeba daxmareba Semdeg sferoebSi:

• kiTxva, wera, angariSi

• informaciis gadamuSaveba

• sakuTari azris da Sexedulebebis gamoxatva, sxvebis azris gageba

• saSinao da saklaso davalebebis Sesruleba

• qceva

• urTierToba TanatolebTan da pedagogebTan
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• mowesrigebuloba

• sxvadasxva saxis sensoruli da fizikuri deficiti, romelic zegavlenas axdens 

saswavlo procesze

• grZelvadiani mkurnalobis/hospitalizaciis saWiroeba

• erovnul umciresobaTa warmomadgenloba

• socialuri daucveloba

• swavlasTan dakavSirebuli sirTuleebis gamo saganmanaTleblo procesidan gari-

yvis saSiSroeba

terminis – specialuri saganmanaTleblo saWiroeba – damkvidreba aucilebeli gaxda mas 

Semdeg, rac specialistebma aRiares, rom sirTuleebi swavlis procesSi mxolod SezRud-

uli SesaZleblobis mqone bavSvebs ar axasiaTebT. miuxedavad imisa, rom bevr moswavles ar 

aReniSneba TvalsaCino dazianeba Tu ganviTarebis darRveva, isini mainc warumatebelni 

arian skolaSi.Sesabamisad, gansazRvra imisa, aqvs Tu ara moswavles specialuri saganmanaT-

leblo saWiroeba, damokidebuli unda iyos ara mis samedicino diagnozze an SezRuduli 

SesaZleblobis statusze, aramed sirTuleebze swavlis procesSi.

2004 wlamde saqarTvelos ganaTlebis sistema ar icnobda inkluziuri ganaTlebis prin-

cipebs da Sesabamisad, nebismieri SezRuduli SesaZleblobis Tu specialuri saganmanaT-

leblo saWiroebis mqone bavSvis ganaTlebis erTaderT alternativas specializebuli 

skola warmoadgenda. bavSvebs, romelTac aReniSnebaT uyuradRebobisa da hiperaqti-

urobis sindromebi, disleqsia, kiTxvis, werisa Tu metyvelebis specifikuri darRvevebi, 

SezRuduli SesaZleblobis piris statusi ara aqvT, Tumca ganaTlebis mxriv seriozuli 

saWiroebebi udgebaT. samedicino diagnozis Tu SezRuduli SesaZleblobis ararsebobis 

gamo ki, maTi swavlisa da qcevis Taviseburebebi arasworadaa interpretirebuli. xSirad 

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone bavSvis Seusabamo qceva sizarmaced fas-

deba. es ki, Tavis mxriv, saswavlo procesis araswor dagegmvas, Carevis mcdari strate-

giebisa da araefeqtiani RonisZiebebis ganxorcielebas gulisxmobs. Sesabamisad, naTelia, 

rom skolaSi inkluziuri ganaTlebis danergvis procesSi specialuri saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone moswavleTa gamovlenas didi sifrTxiliT unda movekidoT, raTa Tav-

idan aviciloT rogorc moswavlis qcevis Taviseburebis araswori interpretacia, ise 

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis statusis arasworad miniWeba iq, sadac amis 

saWiroeba ar arsebobs.

inkluziuri ganaTlebis xelSemwyobi garemo

skolaSi inkluziuri ganaTlebis warmatebiT ganxorcielebisTvis ramdenime aucile-

beli pirobis dacvaa saWiro. esenia: swavlisa da moswavleebisTvis keTilganwyobili 

garemos Seqmna; moswavleebis individualuri gansxvavebebisa da saganmanaTleblo saW-

iroebis mimarT gulisxmieri damokidebuleba; yvela moswavlisTvis erTnairi, swavlisa 

da ganaTlebis Tanabari pirobebis uzrunvelyofa da Tanamonawileoba mTlian saskolo 

saqmianobaSi.

swavlisa da moswavleebisTvis keTilganwyobili garemos Seqmna skolis, rogorc sagan-

manaTleblo dawesebulebis, umTavresi amocanaa. rodesac yvela moswavlis akademiuri 

da socialuri warmatebebi skolisTvis mTavari Rirebulebaa, maSin yvela, vinc saswavlo 

procesSia CarTuli - maswavleblebi, moswavleebi, administracia da mSoblebi, yuradRe-



126

bas am miznis miRwevisken mimarTavs da Sesabamisad, skolaSi TanamSromlobis, urTierT-

daxmarebisa da pativiscemis garemo iqmneba. inkluziuri ganaTleba Tavisi arsiT swored 

aseT damokidebulebas gulisxmobs yvela moswavlis mimarT da aRiarebs, rom miuxedavad 

individualuri gansxvavebebisa swavlisa da moswavlis mimarT, keTilganwyobili garemo 

ganaTlebis aucilebeli pirobaa.

yvela maswavleblis mizani da amocana moswavlis miRwevebsa da warmatebebze orien-

tirebaa, magram molodini da moswavlisTvis dasaxuli miznebi aucileblad realisturi 

da ganxorcielebadi unda iyos. Sesabamisad, nebismieri davaleba, romelsac moswavles 

vaZlevT, mis SesaZleblobebs, unarebs da codnis dones unda Seesabamebodes.

moswavleebs Soris individualuri gansxvavebebis miuxedavad, arsebobs maTi mxardaW-

eris da swavlis stimulirebis ramdenime faqtori, romlebic erTnairad mniSvnelovania 

yvelasTvis. upirveles yovlisa, es aris moswavlis TviTSefasebis amaRleba, qcevis pozi-

tiuri marTva, swavlisadmi interesis gaRviveba da swavlis motivaciis amaRleba.

inkluziuri ganaTleba skolaSi danergvisTanave am skolis cxovrebis Semadgeneli 

nawili xdeba. skolaSi mimdinare yvela procesi gavlenas axdens inkluziur ganaTleba-

ze da piriqiT. Sesabamisad, skolis farglebSi zogadsaganmanaTleblo da inkluziuri 

ganaTlebis procesebi skolis marTvis erTian konteqstSi ganixileba. kargad dagegmili 

marTvis procesSi skola qmnis yvela aucilebel pirobas imisTvis, rom TiToeuli mos-

wavlis saganmanaTleblo saWiroeba maqsimalurad iyos dakmayofilebuli da yvela mos-

wavles swavlisa da ganviTarebis yvela aucilebeli piroba hqondes Seqmnili. aRniSnulis 

miRweva SesaZlebeli xdeba mxolod im SemTxvevebSi, rodesac skola erTi miznis garSemoa 

gaerTianebuli da yvela - skolis administracia, maswavleblebi, mSoblebi da moswavlee-

bi – am saerTo miznis miRwevaSia CarTuli. inkluziuri ganaTlebisTvis saerTo mizani da 

TanamSromloba gansakuTrebiT mniSvnelovania, rac karg organizebulobasa da marTvas 

moiTxovs. zogadsaganmanaTleblo skolis marTvaSi aris ramdenime ZiriTadi principi, 

romelTa dacvac uzrunvelyofs mTlianad skolis da inkluziuri ganaTlebis efeqtian 

marTvas. aRniSnuli principebia:

• skola uzrunvelyofs specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavlis 

zogadi ganaTlebis miRebis uflebas. moswavleebis miRebisas skola ar uSvebs raime 

saxis diskriminacias da ar ambobs uars swavlis sirTuleebis mqone bavSvis skolaSi 

miRebaze.

• TiToeuli specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavlisTvis skolis 

administracia da maswavleblebi uzrunvelyofen adekvatur da xarisxian ganaTlebas 

misi saganmanaTleblo saWiroebebis gaTvaliswinebiT. amisaTvis skolis adminis-

traciam saministros mier dadgenili wesiT1 unda ganaxorcielos: a) kvalifici-

uri specialistebis mier specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone bavSvis 

fsiqikuri, fizikuri da socialuri unarebis ganviTarebis Sefaseba; b) specialuri 

saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavlis individualuri saganmanaTleblo 

saWiroebis gamokveTa da g) Sefasebis Sedegebsa da saganmanaTleblo saWiroebebze 

dayrdnobiT, bavSvis mSobelTan da maswavleblebTan erTad misTvis individualuri 

saswavlo gegmis (isg) SemuSaveba.

1 im SemTxvevaSi, Tu skolas ar hyavs Sesabamisi specialisti specialuri saganmanaTlebo saWiroebis mqone bavSvis gan-
viTarebis Sefasebisa da individualuri saswavlo gegmis SemuSavebisTvis, skola valdebulia, mimarTos ganaTlebisa 
da mecnierebis saministros programebis departemantis inkluziuri ganaTlebis mimarTulebas da/an saganmanaTleb-
lo resurs-centrs daxmarebisTvis.
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• skolis administracia gamoyofs skolisTvis inkluziuri ganaTlebis koordina-

tors. koordinatori SeiZleba iyos direqciis wevri, maswavlebeli an mSobeli. 

sasurvelia, inkluziuri ganaTlebis arCeuli koordinatori skolis sameurveo 

sabWos wevric iyos. skolis inkluziuri ganaTlebis koordinatoris funqciaa, 

Tvalyuri adevnos inkluziuri ga naTlebis process, moswavleTa daswrebas, sas-

wavlo processa da mTlian saskolo aqtivobebSi maTi CarTulobis xarisxs. koor-

dinatorma sabWos winaSe unda daayenos inkluziur ganaTlebasTan dakavSirebuli 

yvela sakiTxi da sabWos wevrebTan erTad problemebis mogvarebis efeqturi gzebi 

eZios. maT Soris, sabWos wevrebTan erTad dagegmos inkluziuri ganaTlebisTvis 

aucilebeli damatebiTi saxsrebis moZiebis RonisZiebebi. kviris ganmavlobaSi koor-

dinatorTan Sexvedris dReebi winaswar unda iyos gamoyofili, raTa specialuri 

saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleebis mSoblebma, specialuri saganmanaT-

leblo saWiroebis mqone moswavleebma da am moswavleTa megobrebma SeZlon masTan 

gasaubreba garkveul iniciativebze, SesaZlo problemebsa da maTi gadaWris gzebze.

• skola, romelsac hyavs specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavle, 

valdebulia, erovnuli saswavlo gegmis principebze dayrdnobiT, saskolo saswavlo 

gegmaSi warmoadginos: specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleebis 

ganaTlebis xelSemwyobi meqanizmebi: individualuri saswavlo gegmebi, modificire-

buli an adaptirebuli saswavlo gegmebi, gansakuTrebuli sagakveTilo ganrigi, 

damatebiTi individualuri da jgufuri mecadineobebi, specialuri saganmanaT-

leblo saWiroebis mqone moswavleTaTvis maqsimalurad xelSemwyobi da naklebad 

SemzRudveli saswavlo garemos Seqmna (magaliTad, mecadineoba da/ an dasveneba 

resursoTaxSi, SemecnebiTi eqskursiebi, damoukidebeli cxovrebis gakveTilebi 

da sxva); skolam sistematurad unda Seafasos specialuri saganmanaTleblo saW-

iroebis mqone moswavleTa akademiuri miRwevebi. aseTi Sefasebis principebia: 1. Tu 

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavle miyveba saskolo saswavlo 

gegmas yvela saganSi da damakmayofilebel dones aRwevs, maSin igi yvela danar-

Ceni moswavlis msgavsad fasdeba; 2. Tu specialuri saganmanaTleblo saWiroebis 

mqone moswavle swavlobs individualuri saswavlo gegmiT, klasidan klasSi gada-

sasvlelad man unda miaRwios individualuri saswavlo gegmiT gaTvaliswinebul 

miznebs da amocanebs. am amocanebis farglebSi ki Sefaseba Cveulebrivi aTquliani 

sistemiT moxdeba. magaliTad, VI klasis specialuri saganmanaTleblo saWiroebis 

mqone moswavles maTematikis gakveTilze davalebad hqonda, ewarmoebina martivi 

gamoTvlebi asis farglebSi. man warmatebiT gaarTva Tavi davalebas. Sesabamisad, mas 

maswavlebeli umaRles Sefasebas (10 qulas) uwers. im SemTxvevaSi, Tu specialuri 

saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavle misi individualuri saswavlo gegmiT 

gaTvaliswinebul davalebebs Tavs aridebs da ar asrulebs, is dabal qulas iRebs. 

Aucilebelia, specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone TiToeuli bavSvi 

qulebTan (niSnebTan) erTad iRebdes komentars teqstis saxiT, sadac aRwerilia 

misi Zlieri da susti mxareebi davalebis Sesrulebisas da mocemulia konkretu-

li rekomendaciebi, Tu rogor SeuZlia specialuri saganmanaTleblo saWiroebis 

mqone moswavles sakuTari SesaZleblobebis ukeT gamovlena. 3. Tu specialuri 

saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavle ver aRwevs damakmayofilebel dones 

romelime konkretul saganSi, misTvis unda SemuSavdes individualuri saswavlo 

gegma am saganSi. mag. specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavle 
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standartulad sZlevs qarTuls da istorias, xolo maTematikas individualuri 

saswavlo gegmiT eufleba. Sesabamisad, qarTulsa da istoriaSi mas standartuli 

niSnebi ewereba, xolo maTematikaSi – niSani da Sesabamisi komentari.

• moswavlis skolaSi miiReba da misTvis Sesaferisi swavlis safexuri (klasis) irCe-

va misi akademiuri da socialuri unarebis, asakis da saganmanaTleblo saWiroe-

bebis gaTvaliwinebiT. moswavleTa saganmanaTleblo da socialuri integraciis 

interesebis dasacavad, skola mniSvnelovan yuradRebas uTmobs bavSvis asaksa da 

misTvis SerCeul swavlis safexurs (klass) Soris Sesabamisobas. dauSvebelia, aTi 

wlis moswavle swavlobdes I an II klaselebTan erTad an 14-15 wlis moswavle - III an 

IV klaselebTan erTad. dasaSvebi gansxvaveba maqsimum sami welia.

• skola specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleebis ganaTle-

basTan dakavSirebuli SesaZlo sadavo sakiTxebis, saCivrebis damoukidebeli da 

miukerZoebeli ganxilvis efeqtian meqanizms qmnis. specialuri saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone bavSvis ganaTlebasTan dakavSirebuli saCivrebis ganxilvisas, 

skola uflebamosilia, mimarTos saganmanaTleblo resurscentrs da moiTxovos 

multidisciplinuri gundis momsaxureba/daxmareba sadavo sakiTxebis miukerZoe-

blad gansaxilvelad.

• skola adgilobriv TemTan erTad gegmavs da axorcielebs sxvadasxva tipis aqtivobas, 

raTa xeli Seuwyos specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleebis 

sazogadoebaSi integracias. mag. moawyos moswavleTa namuSevrebis gamofena-gayidva; 

saqvelmoqmedo koncertebi, romelTa SemosavlebiTac specialuri saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone moswavleebi megobrebTan erTad daexmareba mSobelTa mzrunve-

lobas moklebul bavSvebs da sxva.

yvela am principis dacvis SemTxvevaSi, inkluziuri ganaTleba kargad organizebuli 

xdeba. specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleebi monawileoben saskolo 

cxovrebis yvela aspeqtSi, iReben xarisxian da maTi ESesaZleblobebis Sesabamis ganaTlebas, 

moswavleTa mSoblebi maswavleblebTan erTad CarTuli arian maTi ganaTlebis procesSi 

da skolaSi urTierTpativiscemisa da keTilganwyobis atmosfero sufevs. bunebrivia, am 

SemTxvevaSi yvelas, vinc skolis cxovrebaSia CarTuli, garkveuli ufleba-movaleobebi 

aqvs.

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleTa 

ganaTleba erovnuli saswavlo gegmis farglebSi

ramdenadac zogadi ganaTlebis erovnuli miznebis miRwevis ZiriTad saSualebas erovnu-

li saswavlo gegma warmoadgens, xolo specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone 

moswavleTa ganaTleba igive miznebis miRwevas emsaxureba, aucilebelia maTi swavleba 

erovnuli saswavlo gegmis gaTvaliswinebiT xorcieldebodes da amiT saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone pirebsac TviTrealizaciis Tu warmatebis iseTive pirobebi mieceT, 

rogorc saqarTvelos sxva moqalaqeebs.

erovnuli saswavlo gegmis gamoyenebiT saganmanaTleblo sistema SeZlebs specialuri 

saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleTa xarisxiani ganaTlebis miRebis uzrunve-

lyofas, im codnis gadacemas da unar-Cvevebis gamomuSavebas, rac maT sakuTari poten-
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cialis srul realizebaSi daexmareba da cxovrebis maRali xarisxis gancdas mianiWebs.

erTiani saswavlo gegma aris saukeTeso saSualeba WeSmaritad inkluziuri ganaTlebis 

uzrunvelyofisTvis. am midgomis Tanaxmad, yvela sajaro skolis moswavlisTvis unda 

arsebobdes erTi gansazRvruli (mizandasaxuli, dokumentirebuli) saswavlo gegma, 

romliTac ixelmZRvanelebs pedagogi ganurCevlad yvela moswavlesTan. Sesabamisad, 

miuxedavad moswavlis saganmanaTleblo saWiroebisa, pedagogis upirvelesi survili 

unda iyos, ganaviTaros da gaaZlieros moswavle im ZiriTad da prioritetul sakiTxebSi, 

romlebic erovnuli saganmanaTleblo miznebiT aris gansazRvruli. is unda cdilobdes, 

rac SeiZleba metad miuaxlovos moswavle gaTvaliswinebul saswavlo Sedegebs, radgan 

sjera, rom dadgenili saswavlo gegma moswavlisTvis yvela mniSvnelovan saswavlo aspeqts 

moicavs. Sesabamisad, swavlis unaris darRvevis mqone moswavleTa swavlebisas, maTi sas-

wavlo gegma maqsimalurad unda iyos datvirTuli imgvarive SinaarsiT, rac erovnuli 

saswavlo gegmiT aris gaTvaliswinebuli.

arsebuli Tanamedrove midgomiT, erovnuli saswavlo gegmiT swavlebisas maswavlebelma 

unda gaiTvaliswinos moswavlis interesebi, misi individualuri SesaZleblobebi, gauwios 

angariSi moswavleTa cxovrebiseul gamocdilebas da swavlebisas erovnuli saswavlo 

gegmidan maTTvis yvelaze aqtualur saswavlo miznebze gaakeTos aqcenti. maswavlebelma 

Tavisi moswavleebis saWiroebis gaTvaliswinebiT unda gaanalizos, ra saswavlo Sedegebis 

miRwevaa pirveladi mniSvnelobis

moswavleTa srulad realizebis, damoukidebeli maqsimaluri cxovrebis donis misaRw-

evad. amavdroulad, dasaSvebia, moswavleTa swavlebis procesSi maswavlebelma gadaxedos 

saswavlo gegmas da moswavlisTvis da/an moswavleTa gundis Taviseburebebis gaTvalis-

winebiT xelaxla dagegmos is. mTavaria, maswavlebelma sworad gansazRvros, ra saswavlo 

mizania am konkretuli moswavlisTvis misi pirovnuli faqtorebis da samomavlo cxovre-

biseuli miznebis gaTvaliswinebiT prioritetuli.

erovnuli saswavlo gegma iZleva saSualebas, maswavlebelma Tavad gansazRvrospirvela-

di, meoreuli, mesameuli mniSvnelobis saswavlo Sedegebi konkretuli saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone moswavlisTvis da daazustos miznebis Tanmimdevroba saswavlo gegmis 

farglebSi. SeiZleba iTqvas, rom erovnuli saswavlo gegmis farglebSi, maswavlebelma 

unda gansazRvros, Tu ra iqneba moswavlisTvis yvelaze Sesaferisi saswavlo programa. 

maswavlebeli moswavleTa saganmanaTleblo saWiroebis gaTvaliswinebiT azustebs da 

erovnuli saswavlo gegmidan irCevs maTTvis aqtualur misaRwev Sedegebs da gansazRvravs 

miznis miRwevis (codnis gadacemis, unaris gavarjiSebis) gzebs. dazustebuli saswavlo 

gegmis farglebSi detalurad igegmeba maswavleblis swavlebis strategiebi da saswavlo 

aqtivobebi (saklaso da saSinao), gamoyenebuli masala, saxelmZRvaneloebi. amavdroulad, 

zustdeba dro, romelsac maswavlebeli dauTmobs SerCeul mizans, aqtivobas Tu masalas. 

maswavlebeli cdilobs, ufro specifikuri gaxados saswavlo gegma moswavlisTvis da 

masSi asaxos yvela mniSvnelovani saswavlo mizani. Tuki moswavlis saganmanaTleblo 

procesi am perspeqtividan daigegmeba, es diskretuli da izolirebuli miznebis dasax-

visgan daicavs pedagogs da mis moswavles. mniSvnelovania, maswavlebelma moswavlisTvis 

individualuri saswavlo gegmis Sedgenisas, gaiTvaliswinos erovnuli saswavlo gegma, 

radgan SeuZlebelia izolirebulad dasaxuli miznebiT inkluziuri saganmanaTleblo 

procesis uzrunvelyofa. xSirad moswavlis pirovnuli faqtorebi aucilebels xdis 

misTvis, saswavlo programaSi arsebobdes damatebiTi miznebi, romlebic erovnul sas-

wavlo gegmaSi naklebad aris xazgasmuli, magram mniSvnelovania moswavlis pirovnuli gan 
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viTarebisTvis. xSir SemTxvevaSi, swavlis unaris darRvevis mqone moswavleebTan aseTi 

miznebi yoveldRiuri unarebis gaumjobesebiT ganisazRvreba.

masala amoRebulia  maswavlebelTa gzamkvlevidan „inkluziuri ganaTleba“, 

2011, © erovnuli saswavlo gegmebisa da Sefasebis centri
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