ზღვრული დონე

თინათინ კიღურაძე
ეკატერინე ქუთათელაძე

"აღმართის" წარმოადგენს ქართული ენის სახელმძღვანელოების სერიას უცხოელი შემსწავლელებისათვის.
"აღმართის" B1 (ზღვრული დონე) ამ სერიის მესამე საფეხურის სასწავლო მასალის კომპლექტია. იგი
განკუთვნილია იმ შემსწავლელებისათვის, რომელებიც უკვე ელემენტარულად ფლობენ ქართულ ენას. B1
დონიდან შემსწავლელი გადადის ენის დამოუკიდებლად ფლობის ფაზაში.
"აღმართის" B1 ეფუძნება ევროპის საბჭოს მიერ შემუშავებულ ენობრივ კომპეტენციებს და ითვალისწინებს
ენის დაუფლებისათვის საჭირო უნარების (მოსმენა, კითხვა, ლაპარაკი, წერა) განვითარებას. ყურადღება
გამახვილებულია ენის კომუნიკაციურ სწავლებაზე. იგი ასევე შეიცავს ქვეყანათმცოდნეობით და
ინტერკულტურულ ასპექტებს.
"აღმართის" B1 დონის სახელმძღვანელოს ეფექტურობის განმსაზღვრელი ფაქტორებია:
x ორიენტირება ენის რეალურ გამოყენებაზე (ენობრივი ქმედების უნარის განვითარებისთვის ენობრივი
საკომუნიკაციო სიტუაციების დასაძლევად);
x მრავალფეროვანი და ავთენტიკური ტექსტების გამოყენება ტელე/რადიოგადაცემებიდან, ბლოგებიდან,
ქართული ინტერნეტსივრციდან;
x სამეტყველო უნარ-ჩვევების (მოსმენა, კითხვა, ლაპარაკი, წერა) ინტეგრირებულად სწავლება;
x გრამატიკული მასალის ინტეგრირება ენობრივ ქმედებაში — გრამატიკული მასალა არ არის მოცემული
განყენებულად, ის ბუნებრივად გამომდინარეობს ტექსტებიდან. შემსწავლელი ხვდება გრამატიკული
მასალის ათვისების საჭიროებას შესაბამისი ენობრივი ქმედებისთვის.
x ქვეყანათმცოდენობის თვალსაზრისით მდიდარი ინფორმაცია სოციოკულტურულ საკითხებზე
ქართულენოვან სივრცეში;
x ინტერკულტურული პერსპექტივა შესასწავლი ენის სოციოკულტურის საკუთართან შედარების
მეშვეობით.
"აღმართის" B1 დონის სახლმძღვანელო კომპლექტი შედგება შემსწავლელის წიგნის, სამუშაო რვეულის,
მოსასმენი მასალის (ვიდეო- და აუდიოჩანაწერები), მასწავლებლის წიგნის, მოსასმენი მასალის ტექსტური
ვარიანტებისა და აქტივობების პასუხებისგან.
შემსწავლელის წიგნი მჭიდროდ არის დაკავშირებული სამუშაო რვეულთან. სწავლების პროცესში სამუშაო
რვეულის უგულებელყოფით დაირღვევა სახელმძღვანელო კომპლექტის მთლიანობა.
"აღმართის" B1 დონის სახელმძღვანელოზე მუშაობდნენ:
ავტორები — თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე ქუთათელაძე
რედაქტორები — რუსუდან ზექალაშვილი, ნატა დავითაშვილი
ილუსტრატორ-დიზაინერი — ქეთევან ლომიშვილი
ფოტოგრაფი — თამარ წიკლაური
გარეკანის პირველ გვერდზე გამოყენებულია პროფესორ იოსტ გიპერტის ლექსის ხელნაწერი.
სახელმძღვანელო კომპლექტზე მუშაობაში ასევე მონაწილეობდნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართულის, როგორც მეორე/უცხო ენის პროგრამის კურსდამთავრებულები: ანა როსტომაშვილი, თამთა
ასანიძე, ნათია უღრელიძე, ქეთევან ყულჯანიშვილი, მელანო კვერნაძე, სცენარისტი ლევან ლომინაძე.
"აღმართის" B1 აუდიოფაილების დიალოგების გახმოვანებაში მონაწილეობდნენ: თინათინ კიღურაძე და
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები: შოთა ბერულავა, მიხეილ შენგელია, არამ სუქასიანი, ბაჩი
ომიაძე, მელანო კვერნაძე.
"აღმართის" B1 სახელმძღვანელო კომპლექტი მომზადდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამა "ირბახის" ფარგლებში.
პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი — მარიკა ოძელი
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● წყვეტილის წარმოება;
● უწყვეტლის გამეორება-განმტკიცება;
● მიცემითი მსაზღვრელ-საზღვრულთან
ადგილმდებარეობა:
ქალაქ თბილისში, წინამძღვრიშვილის 7 ნომერში;
დროის გარემოება: 19 მარტს, 2002 წელს;
● რიგობითი რიცხვითი სახელები მიცემით ბრუნვაში — გამეორება-განმტკიცება და მართლწერის
სწავლა ბიოგრაფიაში
(მე-3, 24-ე...).
(ავტო)ბიოგრაფიასთან
დაკავშირებული ზმნები: დავიბადე,
ჩააბარა, დავამთავრე, ვმუშაობდი...
კინოსთან დაკავშირებული ლექსიკა;
სიტყვათწარმოება: სი-..-ე აფიქსები;
ლექსიკური ერთეულები არასალიტერატურო
ენიდან;

● მეორე კავშირებითის მწკრივის ფორმების
გამოყენება:
x სასურველი მოქმედება
x აუცილებელი მოქმედება
● მეორე კავშირებითის მწკრივის წარმოება
ვაკანსიები, სამოტივაციო წერილი, გასაუბრება.
პიროვნული თვისებები და პროფესიული უნარჩვევები;
სამოტივაციო წერილის წერისას გამოსაყენებელი
მიმართვის ზრდილობიანი ფორმები.

● სიტყვათწარმოების აფიქსები (პროფესიის,
დარგის, დანიშნულების სახელებში): სა-ო, უ - ო
● პირობითი წინადადებების კონსტრუქცია: რომ
არ ყოფილიყო / რომ ვყოფილიყავი, ... იქნებოდა /
ვიქნებოდი / გავაკეთებდი ....
● კითხვით-მიმართებითი ნაცვალსახელი,
კონსტრუქცია ის, „ვინც“…
პროფესიების დასახელებები;
ფაკულტეტების სახელწოდებები;
ცალკეული პროფესიები აღსაწერად საჭირო
ზედსართავი სახელები;

მოსმენა: 1. სალიტერატურო ენით, ნელა და
გარკვევით წარმართული ტელეგადაცემის
(ინტერვიუს) დედააზრისა და მნიშვნელოვანი
დეტალების გაგება. 2. ბიოგრაფიიდან მოკლე
ისტორიის არსის გაგება და ვარაუდის
გამოთქმა ისტორიის დასასრულის შესახებ.
კითხვა: მხატვრული ავტობიოგრაფიული
ტექსტიდან კონკრეტული ინფორმაციის
ამოკითხვა.
ლაპარაკი: 1. ინტერვიუს აღება და მიცემა
ბიოგრაფიულ მონაცემებზე
2. პრეზენტაციის მომზადება ცნობილი
ადამიანის ბიოგრაფიაზე.
წერა: ავტობიოგრაფიის და რეზიუმეს
დაწერა.

მოსმენა: სამსახურის თაობაზე გასაუბრების
შინაარსის გაგება.
კითხვა: ვაკანსიის განცხადების გაგება,
სამოტივაციო წერილის დაწერისთვის
ტექსტის გაგება.
სამოტივაციო წერილის სტრუქტურირება.
ლაპარაკი: საკუთარ თავზე ბიოგრაფიული
მონაცემების მიწოდება, ინტერაქცია
გასაუბრებაზე
(მაგ., სამსახურის თაობაზე ინტერვიუს დროს).
წერა: სამოტივაციო წერილის დაწერა.

მოსმენა: სალიტერატურო ენით, გარკვევით
წარმოთქმული სატელევიზიო საინფორმაციო
ტექსტის დედააზრის და მნიშვნელოვანი
დეტალების გაგება პროფესიების თემაზე.
კითხვა: ინტერვიუ ადვოკატთან მისი
პროფესიის შესახებ.
სტატია ფეხბურთელების შესახებ.
ლაპარაკი: არგუმენტირებული დისკუსია
ადვოკატის პროფესიის დადებით და
უარყოფით მხარეებზე, დისკუსია ნაკლებად
მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ.
წერა: სასურველი გაკვეთილის აღწერა

მეორე კავშირებითი
● „უნდა“ ზმნა აუცილებლობის კონტექსტში
● დონიანი და უნიშნო ვნებითი
● წარსული დროის მიმღეობა (– ული / – ილი)
● ბრძანებითი (გამეორება-გაღრმავება)
● დანიშნულების სახელების წარმოება (სა-...-ი,
სა-...-ო, სა-...-ე)
ალპინიზმთან დაკავშირებული აღნიშვნები
რუკაზე;
სამოგზაურო აღწურვილობა;
მოგზაურის დღიურის წარმოებასთან
დაკავშირებული ლექსიკა.

● ანუ კავშირი
● პირობითი წინადადებების ორი ტიპი:
თუ კავშირით
ის, ვინც/რომელიც კონსტრუქციით
სპორტის სახეობები და მათი კლასიფიკაცია;
სპორტის ტრადიციული სახეობები და მათთან
დაკავშირებული ლექსიკა;
ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებული
სიმბოლოები, პერსონაჟები და ადგილები;

● გამო
● მიზნით
● ქონა-ყოლის სახელები (-ული / -ური -გამეორებაგაღრმავება, -იანი)
● უქონლობის სახელები
(უ- .... -ო, არა-….)
● რთული ქვეწყობილი წინადადება,
მაკავშირებელი სიტყვა “რომელიც”
დროსთან დაკავშირებული იდიომატური
გამოთქმები;
ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებული ლექსიკა;
გართობის ტიპები და სახეობები.

მოსმენა: ინტერვიუს გაგება ალპინიზმის
თემაზე.
კითხვა: ინსტრუქციების გაგება
მთამსვლელობის თემაზე (ალპინისტისთვის
ინსტრუქციები, კარვის გაშლის ინსტრუქციები),
ლაშქრობის შესახებ დაწერილ ტექსტში
ძირითადი ინფორმაციის გაგება.
ლაპარაკი: რჩევის მიცემა, როგორ დაისვენოს
მეგობარმა.
წერა: საკუთარი მოგზაურობის აღწერა

მოსმენა: ფრისბიზე ინტერვიუდან ამ სპორტის
შესახებ დეტალური ინფორმაციის გაგება
კითხვა: სპორტის თემაზე დაწერილი
ტექსტების ძირითადი მნიშვნელობის და
ცალკეული დეტალების გაგება
ლაპარაკი: მსჯელობა-დისკუსია სპორტის
სახეობების შესახებ
წერა: სპორტული თამაშების წესების
ჩამოყალიბება

მოსმენა: ფოტოგრაფიის თემაზე გადაცემის
ძირითადი აზრის გაგება, კულტურულ
ღონისძიებებთან დაკავშირებული აქციის შესახებ
ტელეგადაცემიდან ცალკეული ინფორმაციის გაგება.
კითხვა: თავისუფალი დროისა და ფოტოგრაფიის
თემაზე მცირე ზომის ტექსტის, ღონისძიების
პროგრამის გაგება.
ლაპარაკი: საკუთარი დამოკიდებულების
გადმოცემა ფოტოგრაფიის მიმართ; დისკუსია
სტუდენტურ პრობლემებზე.
წერა: საკუთარი დამოკიდებულების გადმოცემა
ფოტოგრაფიის მიმართ; ამბის ლოგიკურად
გაგრძელება; მოკლე საინფორმაციო ტექსტის შექმნა.

● მაქვემდებარებელი კავშირები:
რაც, რომელიც, სადაც, როდესაც, ისეთი, როგორიც
● კუმშვა-კვეცა წარმომავლობის სახელებთან (ან,
არ, ა): უბნელი, ავლაბრელი, ვერელი, დიღმელი
● მიმართულება: -ისკენ
თბილისის უბნების
სახელწოდებები.
ქალაქის, უბნის აღსაწერად საჭირო ლექსიკა.
ტრანსპორტის სახელწოდებები;
მიმართულებასთან და გადაადგილებასთან
დაკავშირებული ზმნები და გამოთქმები.

● მომავალი დროის წარმოება;
● წართქმითი და უკუთქმითი ბრძანებითი;
● „უნდა” ზმნური ნაწილაკის გამოყენება
მითითების, რჩევის, ინსტრუქციის კონტექსტში.
● ონლაინშოპინგის თემასთან დაკავშირებული
ლექსიკა;
● ონეომანიასთან დაკავშირებული ლექსიკა;
● საბანკო განვადების
თემასთან დაკავშირებული ლექსიკა.

● უპირო კონსტრუქციები შედგენილი
შემასმენლით;
● სუბიექტის ბრუნვა -ენიანი ვნებითის
ფორმებთან;
● ორცნებიანი კომპოზიტები.
● გადასახადების ლექსიკა;
● საჩივრის წერილის ლექსიკა.

მოსმენა: სიმღერიდან ცალკეული ინფორმაციის
გაგება;
ყოფით სიტუაციებში (ტაქსით ქალაქში გადაადგილება) გამართული დიალოგის ძირითადი დეტალების
გაგება.
კითხვა: ჟურნალის სტატიიდან (თბილისის უბნის
შესახებ) და საინფორმაციო ტექსტიდან (ტრანსპორტის შესახებ) მნიშვნელოვანი დეტალების გაგება.
ლაპარაკი: ღვედის შეკვრის მომხრეთა და
მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების მოყვანა,
დისკუსიის გამართვა.
წერა: საგნებისა და მოვლენების აღწერა მათი
დადებითი და უარყოფითი მხარეების წინ წამოწევით (სატრანსპორტო საშუალებები, ქალაქის უბნები); საკუთარი აზრის დასაბუთება.

მოსმენა: მაღაზიაში ცოლ-ქმრის დიალოგის გაგება;
ონლაინშოპინგის შესახებ რეკლამის დეტალური
გაგება.
კითხვა: ონეომანიის და ინტერნეტვაჭრობის
შესახებ ტექსტის მთავარი აზრის გაგება;
განვადების შესახებ ინფორმაციული ხასიათის
ტექსტში დეტალების გაგება.
ლაპარაკი: საყიდლების თაობაზე რჩევის მიცემა
და არგუმენტირება;
ონლაინვაჭრობის დადებითი და უარყოფითი
მხარეების შესახებ დისკუსიის გამართვა, საკუთარი
შეხედულების არგუმენტირება.
წერა: საყიდლების თაობაზე რჩევის მიცემა და
საკუთარი აზრის არგუმენტირება;
ონლაინვაჭრობის დადებითი და უარყოფითი
მხარეების აღწერა, საკუთარი მოსაზრების გადმოცემა და დასაბუთება;
ონლაინშეკვეთა.

მოსმენა: ყოფითი დიალოგის გაგება გადასახადების თემაზე;
ტარიფის ზრდისა და მისი მიზეზების შესახებ
საინფორმაციო გადაცემიდან ნაწყვეტის გაგება.
კითხვა: ინტერნეტის მოხმარების შესახებ
დიაგრამების გაგება;
მხატვრული ნაწარმოებიდან ნაწყვეტის გაგება.
ლაპარაკი: დისკუსია მხატვრული ნაწარმოებიდან ნაწყვეტის მიხედვით;
პრეზენტაცია / მონოლოგი ინტერნეტის
მოხმარების შესახებ.
წერა: გადასახადების თემაზე ამბის ლოგიკური
დასასრულის დაწერა;
გამოხმაურება სოციალურ ქსელში და უკმაყოფილების გამოხატვა;
საჩივრის წერილის დაწერა.

● წარსული დროის მიმღეობის წარმოება;
● კულინარიასთან დაკავშირებული ზმნები.

● კვებასთან დაკავშირებული
ფრაზები და გამოთქმები;
● ინგრედიენტები და მათი რაოდენობა;
● ტრადიციული სუნელების დასახელება.

● მეორე კავშირებითის წარმოების შეჯამება /
გამეორება.

● ჯანსაღ კვებასთან
დაკავშირებული ლექსიკა;
● ჯანმრთელობის დარღვევასთან დაკავშირებული
ლექსიკური ერთეულები;
● თანამიმდევრული ტექსტის ასაგებად
(არგუმენტირებისთვის) საჭირო დროით-სივრცული
სიტყვები.

● პირველი თურმეობითის მესამე
პირის ფორმები.

● გეოგრაფიული ადგილის
აღსაწერი ლექსიკა;
● კავკასიის შემადგენელი ტერიტორიების
სახელწოდებები;
● ცალკეული დიალექტური ფორმები.

მოსმენა: სვანური ტრადიციული კერძები;
ყოფითი დიალოგი სტუმარმასპინძლობის თემაზე;
ვიდეორეცეპტი.
კითხვა: მიმოხილვითი სტატია ქართული
რესტორნების შესახებ;
საცნობარო ტიპის ტექსტებიდან საჭირო
ინფორმაციის ამოკრეფა;
ნაწყვეტი ლიტერატურული ტექსტიდან.
ლაპარაკი: საკუთარი აზრის გამოთქმა ქართული
სამზარეულოს შესახებ;
საუბარი საყვარელი კერძისა და რესტორნის
შესახებ.
წერა: ეროვნული კერძის რეცეპტი;
მოსაზრების, დამოკიდებულების გამოხატვა
ქართული სამზარეულოს მიმართ.

მოსმენა: ყოფითი დიალოგი ჯანსაღი საკვებისა და
პროდუქტების შესახებ;
დიეტის თემაზე ტელესიუჟეტის მოსმენა,
რეკომენდაციების გაგება.
კითხვა: ბლოგი ჯანსაღი კვების შესახებ;
საინფორმაციო-პოპულარული სტატია
რეკომენდაციებით სწორი კვების შესახებ.
ლაპარაკი: სწრაფ კვებასთან დაკავშირებით
საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა და დასაბუთება;
დიეტასთან და სწორ კვებასთან დაკავშირებული
რეკომენდაციების გაცემა.
წერა: საკუთარი გამოცდილების აღწერა,
შთაბეჭდილების გადმოცემა;
საკუთარი აზრის არგუმენტირება.

მოსმენა: ქართული მხატვრული ფილმის
ნაწყვეტიდან ძირითადი შინაარსის გაგება;
სასწავლო სიტუაციაში (უნივერსიტეტში)
ლექტორთან კომუნიკაციის გაგება.
კითხვა: გეოგრაფიული ხასიათის საინფორმაციო
ტექსტის გაგება;
კავკასიისა და კავკასიელების შესახებ
რომანის ნაწყვეტის გაგება;
ბლოგის ჩანაწერი ქართველი ქისტების თემაზე.
ლაპარაკი: ქართულ ოჯახში სტუმრობის აღწერა;
კავკასიური და საკუთარი ეროვნული სამოსის
აღწერა.
წერა: სტუმარმასპინძლობის თემაზე საკუთარი
გამოცდილების წერილობით გადმოცემა;
საკუთარი და სხვა კულტურების
წარმომადგენელთა დახასიათება;
ლეგენდის წერილობით გადმოცემა.
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biografia

მოსმენა:
1. სალიტერატურო ენით, ნელა და
გარკვევით წარმართული ტელეგადაცემის
(ინტერვიუს) დედააზრისა და მნიშვნელოვანი
დეტალების გაგება. 2. ბიოგრაფიიდან მოკლე
ისტორიის არსის გაგება და ვარაუდის
გამოთქმა ისტორიის დასასრულის შესახებ.
კითხვა:
მხატვრული ავტობიოგრაფიული
ტექსტიდან კონკრეტული ინფორმაციის
ამოკითხვა.
ლაპარაკი:
1. ინტერვიუს აღება და მიცემა
ბიოგრაფიულ მონაცემებზე 2. პრეზენტაციის
მომზადება ცნობილი ადამიანის ბიოგრაფიაზე.

● წყვეტილის წარმოება;
● უწყვეტლის გამეორება-განმტკიცება;
● მიცემითი მსაზღვრელ-საზღვრულთან
ადგილმდებარეობა:
ქალაქ თბილისში, წინამძღვრიშვილის
7 ნომერში;
დროის გარემოება: 19 მარტს, 2002 წელს;
● რიგობითი რიცხვითი სახელები მიცემით
ბრუნვაში — გამეორება-განმტკიცება და
მართლწერის სწავლა ბიოგრაფიაში
(მე-3, 24-ე...).
(ავტო)ბიოგრაფიასთან
დაკავშირებული ზმნები: დავიბადე,
ჩააბარა, დავამთავრე, ვმუშაობდი...
კინოსთან დაკავშირებული ლექსიკა;
სიტყვათწარმოება: სი-..-ე აფიქსები;
ლექსიკური ერთეულები
არასალიტერატურო ენიდან;

წერა:
ავტობიოგრაფიის და რეზიუმეს დაწერა.
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avtobiografia
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goderZi Coxelis avtobiografia
დააკვირდით ფოტოს. რა პროფესიის შეიძლება იყოს ეს
ადამიანი? თქვენი ვარაუდები ჩაწერეთ უჯრებში.
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წაიკითხეთ ტექსტი და შეამოწმეთ პირველ დავალებაში გამოთქმული ვარაუდები.

დავიბადე 1954 წლის 2 ოქტომბერს დუშეთის რაიონის სოფელ ჩოხში; უფრო სწორად,
ჩოხში არა.
ჩოხი ითვლებოდა წმინდა ადგილად. ჩოხის წმინდა
გიორგის სალოცავი არის იქ და არ შეიძლება მშობიარობა
(არც ადრე შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა).
ამიტომ დედაჩემი წავიდა ზევით მთაში თავის
დედ–მამასთან, სოფელ ბურსაჭირში, მაგრამ იქამდე ვერ
მივაღწიე და გზაში გავჩნდი, გზაზე დავიბადე. შემოდგომა
იყო, ციოდა. დედაჩემს მდინარის გაღმა სახლი დაუნახია
და იქ მისულა. ეს მწყემსების სახლი ყოფილა, მაგრამ არც
იმათ შეუშვიათ. სახლშიც არ შეიძლებოდა მშობიარეს
შესვლა. გომურში შესულა და ის ღამე იქ გაგვიტარებია...
ორმოცი დღე დავრჩენილვარ ბურსაჭირში და მერე
დამაბრუნეს ჩოხში.
ჩოხში დავამთავრე რვაწლიანი სკოლა.
პირველად ფილმი ჩოხში ვნახე, მეოთხე კლასში და
იქიდან გადავწყვიტე, რომ კინოსთვის დამეკავშირებინა
ჩემი ბედი. შემდეგი ორი წელი ფასანაურში ვსწავლობდი, საშუალო სკოლაში.
შემდეგ ჩავაბარე შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის სახელმწიფო თეატრალურ
ინსტიტუტში, კინომცოდნეობის ფაკულტეტზე, მაგრამ გადავედი კინოსარეჟისორო
ფაკულტეტზე, რომელიც მოგვიანებით შეიქმნა.
ჩემი პირველი საკურსო ფილმი იყო "ნამეხარი მუხა". მეორე საკურსო ფილმი იყო "ადგილის დედა", რომელმაც მიიღო გრან–პრი ქ.ობერჰაუზენში, მოკლემეტრაჟიანი ფილმების
საერთაშორისო ფესტივალზე. პრიზის მისაღებად არ წავსულვარ. არც ვიცოდი, ჩემი ფილმი
ფესტივალზე თუ იყო გაგზავნილი.
ინსტიტუტი დავამთავრე 1979 წელს და იმავე წელს მიმიღეს დამდგმელ რეჟისორად
"ქართულ ფილმში".
მწერლობა დავიწყე 1977 წელს. საკურსო ფილმებისთვის ვწერდი სცენარებს და შემდეგ
დამიბეჭდეს, როგორც მოთხრობები. რედაქციაში რამდენიმე სცენარი დამიწუნეს და სხვა
დაგვიწერეო, მეუბნებოდნენ. თურმე, თავიდანვე მოსწონებიათ და იმიტომ მაწერინებდნენ.
პირველი გამოხმაურება ბატონებმა – ნოდარ წულეისკირმა და ნიკო კეცხოველმა დამიწერეს.
მერე, ჩოხელები ისეთი ჯიუტები ვართ...
ჩოხელი ქვაზე შედგა და აღარ ჩამოდიოდა. ეხვეწნენ, ჩამოდი, გაცივდებიო, მაგრამ არ
ჩამოვიდა. ბოლოს მართლა გაცივდა და მოკვდა...
ჰოდა, მეც დღემდე ჯიუტად ვწერ...
ჩემი პირველი წიგნი 1980 წელს დაიბეჭდა გამომცემლობა "მერანში" - "წერილი ნაძვებს".
ჩემი პედაგოგი იყო ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე და აღფრთოვანებული იყო ჩემი
სცენარებით და მოთხრობებით. მაწერინებდა და მაწერინებდა...
სადებიუტო ფილმი იყო "ბაკურხეველი ხევსური".
1982 წელს მოვიყვანე ცოლი – ნინო. მყავს ორი შვილი – ლუკა და ნიკოლოზი. ჩოხში მამა
მყავს. დედა აღარ მყავს. მამა 78 წლისაა. მყავს ერთი და, ელისო, გათხოვილია სოფელ
ჭართალში. სკოლის მასწავლებელია.
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რა ტიპის ტექსტია?

გამოყავით ტექსტში ბიოგრაფიის ყველა
ელემენტი და მიუწერეთ სტრიქონების ნომრები:

დაბადება:
ოჯახი:
განათლება:
მოღვაწეობა:

ა. რომელ სტრიქონებში საუბრობს ავტორი საკუთარი ხასიათის შესახებ?

ბ. როგორი ხასიათი აქვს ავტორს ამ სტრიქონების მიხედვით? დაწერეთ თქვენი სიტყვებით:

ა. იპოვეთ ტექსტში შემდეგი ზმნები და მიუწერეთ სტრიქონის ნომერი:
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ბ. დააკვირდით ამოწერილ ზმნებს და დაადგინეთ, რომელ დროს გამოხატავს ეს ზმნები?

გ. რით განსხვავდება შინაარსობრივად ზმნების ეს ფორმები უწყვეტლის (იბადებოდა, მიდიოდა,
აღწევდა) ფორმებისგან?

მოიტანეთ ჯგუფში თქვენი საყვარელი კინორეჟისორის ან კინომსახიობის ფოტო. შეადგინეთ
მისი ბიოგრაფია (შემსწავლელის რვეული, ბლოკი 1, დავალება 10) და წარუდგინეთ ჯგუფის წევრებს.

interviu biografiul Temaze gadacema ID-dan
ა. დაიყავით წყვილებად. დაწერეთ პასუხები ქვემოთ მოცემულ შეკითხვებზე:
1. რა მოხდა განსაკუთრებული იმ წელს / თვეს / დღეს, როცა თქვენ დაიბადეთ?

2. ვინ იყო/არის თქვენი საყვარელი მუსიკოსი, მხატვარი, მწერალი, სპორტსმენი, მსახიობი … ?

3. რაზე ოცნებობდით ბავშვობაში?

4. რომელი იყო / არის თქვენი საყვარელი წიგნი / ფილმი / ნახატი / მუსიკალური ნაწარმოები…?

ბ. გაცვალეთ პასუხები მეწყვილესთან და გააცანით ჯგუფს თქვენი მეწყვილის ყველაზე საინტერესო
პასუხი.
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ნახეთ გადაცემა გაგა ნახუცრიშვილზე (ვიდეოჩანაწერი 1.1). ჩაინიშნეთ, რას ამბობს გაგა
ნახუცრიშვილი თავის თავზე:
1. მისი შეგნებული ცხოვრების არც ერთ დღეს არ ჩაუვლია ........................................................
2. როდესაც შეყვარებულია ...................................................................................................................................
3. არ ბეზრდება ........................................................................................................................................................
4 წითლდება, როდესაც ........................................................................................................................................
5. ბევრი კითხვა აქვს ..............................................................................................................................................
6. ბოლოს ბევრი იცინა ...........................................................................................................................................
7. 100 წლის შემდეგ ჩემზე დაწერენ ....................................................................................................................
8. 80 წლის ასაკში თავისი თავი ასე წარმოუდგენია ........................................................................................
9. სიბერის შიში ........................................................................................................................................................
ა. მოუსმინეთ ისტორიას (ვიდეოჩანაწერი 1.1ა) გაგა ნახუცრიშვილის პირველი წიგნის შესახებ.
როგორ ფიქრობთ, რით ანუგეშა გამყიდველმა ქალბატონმა შეწუხებული კლიენტი, რომელსაც წიგნები
აღარ დახვდა? დაწერეთ თქვენი ვარაუდი:

ბ. მოუსმინეთ ვიდეოჩანაწერს (1.1ბ) ბოლომდე და შეამოწმეთ თქვენი ვარაუდი.
კიდევ ერთხელ მოუსმინეთვიდეოჩანაწერს (1.1) თავიდან ბოლომდე და დაუკავშირეთ
ერთმანეთს:
არეული დრო

ძია გოგი

გამომცემელი ლევან თითმერია

ომი დამთავრდა, გეშინოდეთ მშვიდობისო

წიგნის მაღაზიის გამყიდველი

გურამ დოჩანაშვილი

წიგნის სათაური

ბავშვობის მეგობარი

კლასიკოსი (მწერალი)

სულ სისულელეები ეწერაო

ამდენი დიდხანს არ მიცინია

მაღაზია “საუნჯეში”

მამაჩემის მეგობარი

სანდომიანი ასაკოვანი ქალბატონი

10 ეგზემპლარი სიმბოლურად

1996

გოგი დემეტრაძე

არც იქამდე და არც მას მერე

გამოცემის წელი

“უაზრო მგზავრი”

წავიკითხე და

ჩემი მასწავლებელი
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აიღეთ ინტერვიუ ქვემოთ მოცემული ე.წ. პრუსტის კითხვარის დახმარებით: აარჩიეთ შეკითხვები,
რომლებიც ყველაზე მეტად მოგწონთ და დაუსვით მეწყვილეს. გადაიღეთ ინტერვიუ და ატვირთეთ
ვიდეო / აუდიო ონლაინ (youtube.com, soundcloud.com).

თქვენი ხასიათის ძირითადი თვისება
თქვენი ყველაზე დიდი ნაკლი
თქვენი ყველაზე დადებითი თვისება
ის, რასაც ყველაზე მეტად აფასებთ ადამიანებში
თქვენი საყვარელი საქმიანობა
რა არის თქვენთვის ბედნიერება?
რა იქნებოდა თქვენთვის ყველაზე დიდი უბედურება?
არჩევანი რომ გქონოდათ, ვინ იქნებოდით?
ქვეყანა, რომელშიც იცხოვრებდით
საყვარელი ფერი
საყვარელი ყვავილი
საყვარელი პროზაიკოსი
საყვარელი პოეტი
საყვარელი ლიტერატურული გმირი
საყვარელი კომპოზიტორი
საყვარელი მხატვარი
თქვენი იდეალი რეალურ ცხოვრებაში
თქვენი საყვარელი ისტორიული გმირი
ის, რაც ყველაზე მეტად გძულთ
ისტორიული პერსონაჟი, რომელიც ანტიპათიას იწვევს
ნიჭი, რომელიც გინდათ გქონდეთ
როგორ სიკვდილს ისურვებდით?
თქვენი ამჟამინდელი განწყობა
თქვენი დევიზი
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formaluri biografia
წაიკითხეთ მარიამის ავტობიოგრაფია და ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მიუწერეთ ზმნებს
სტრიქონის ნომერი.

მე, მარიამ მაისურაძე, დავიბადე 1993 წლის 27 აპრილს ქალაქ თბილისში. მამა,
ავთანდილ მაისურაძე, ინჟინერია, მუშაობს სამშენებლო კომპანია „არსში“.
დედა, ანა ნიკოლაძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელია
თბილისის მე-4 საჯარო სკოლაში. მყავს ორი და და ერთი ძმა.
2011 წელს დავამთავრე თბილისის 34–ე საჯარო სკოლა. იმავე წელს ჩავირიცხე
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის
ფაკულტეტზე. ამჟამად ვსწავლობ პირველ კურსზე.
ვცხოვრობ თბილისში შემდეგ მისამართზე: აღმაშენებლის 153
23.05.2012
მარიამ მაისურაძე

დავიბადე

ვსწავლობ

დავამთავრე

ვცხოვრობ

ჩავირიცხე

მუშაობს

ა. ისრებით დაუკავშირეთ ერთმანეთს:
2011
27
მე-4
1993
ქალაქ
პირველ
ეკონომიკის
ლიტერატურის
აღმაშენებლის

წლის
თბილისში
აპრილს
მასწავლებელი
სკოლა
153
ფაკულტეტზე
წელს
კურსზე

ბ. გადაამოწმეთ თქვენი პასუხები ტექსტში.
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ა. დაიყავით წყვილებად, დაათვალიერეთ CV-ები (მე-12 და მე-13 გვერდები). უთხარით მეწყვილეს
სად დაიბადა / მუშაობს / ცხოვრობს / სწავლობს ცალკეული პირი, რის მიხედვითაც მეწყვილემ უნდა
გამოიცნოს ამ პირის ვინაობა.

ის ცხოვრობს წინამძღვრიშვილის 7 (შვიდ) ნომერში.

ის დაიბადა სოფელ კარდენახში.
ის მუშაობს ქალაქ თბილისში.
თითოეულ სწორად ნათქვამ წინადადებაზე გეწერებათ თითო ქულა.
ასევე, თითოეულ სწორად გაცემულ პასუხზე — ერთი ქულა.

ბ. გაცვალეთ როლები.
გამარჯვებულია ის მეწყვილე, რომელიც მეტ ქულას მოაგროვებს.

დაიყავით წყვილებად და მოუსმინეთ ვიდეოჩანაწერებს (1.2 და 1.3). ერთმა მეწყვილემ ჩაინიშნოს
ინფორმაცია ლადო ასათიანის შესახებ, ხოლო მეორემ — ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ. გამოჰკითხეთ და
უპასუხეთ ერთმანეთის შეკითხვებს.

როდის დაიბადა მარიამი?
მარიამი დაიბადა 1993 წლის 27 აპრილს.
როდის დაამთავრა სკოლა მარიამმა?
მარიამმა სკოლა დაამთავრა 2011 წელს.
სად დაიბადა ლადო ასათიანი?

როდის დაიბადა ლადო ასათიანი?

სად გაატარა ბავშვობა ლადო ასათიანმა?

როდის დაიბადა ექვთიმე თაყაიშვილი?

სად დაიბადა ექვთიმე თაყაიშვილი?
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cv – tabularuli biografia
მარიამის ავტობიოგრაფიის მიხედვით შეავსეთ მისი პირადი მონაცემები:

სახელი, გვარი:
დაბადების თარიღი:
დაბადების ადგილი:
მოქალაქეობა:
მისამართი:
საშუალო განათლება:
უმაღლესი განათლება:
გაეცანით ბიოგრაფიულ მონაცემებს და ააწყვეთ CV-ს ფორმა.

დაბადების თარიღი: 1991 წლის 17 აპრილი

2012 წლიდან – დღემდე – ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა, ტურიზმის
დეპარტამენტი
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წაიკითხეთ განცხადება და მოცემული CV-ები (ბიოგრაფიები). თქვენი აზრით, ვის დააინტერესებს
განცხადება? რატომ? დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება.

ახალგაზრდულ სერიალში გადასაღებად ვიწვევთ თვრამეტიდან ოც წლამდე
სამსახიობო გამოცდილების მქონე გოგოებს. დაინტერესებულმა პირებმა CV და
ორი ფოტოსურათი გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:
კოსტავას ქუჩა 42
ტელ.: 2 36 57 12
ელფოსტა: seriali@yahoo.com

ლელა გრძელიძე
დაბადების თარიღი: 1991 წლის 17 აპრილი
მისამართი: წინამძღვრიშვილის ქუჩა 28, თბილისი
ტელ.: 2 34 98 64
ელფოსტა: lgrdzelidze@gmail.com
განათლება
2012 წლიდან – დღემდე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესის სკოლა, ტურიზმის დეპარტამენტი.
2010 წ. (იანვარი-ივნისი) – იაგელონსკის უნივერსიტეტი (კრაკოვი,
პოლონეთი), ბიზნესის ფაკულტეტი.
2004 – 2007 წ.წ. – ბავშვთა თეატრალური სტუდია „ბერიკები“.
სამუშაო გამოცდილება
2006 – 2008 წწ. – გადაცემა „ჩვენი ექსპრესის“ წამყვანი, რუსთავი 2.
2009 წ. – მონაწილეობა სპექტაკლში „ნაცარქექიას ახალი
თავგადასავალი“, თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი.
2010 წ. – მონაწილეობა ფილმში „გუშინ“, რეჟისორი იანუშ სიკორსკი,
იაგელონსკის უნივერსიტეტი (კრაკოვი, პოლონეთი).
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biografia
პირადი მონაცემები
სახელი, გვარი
მისამართი
ტელეფონი
ელფოსტა
მოქალაქეობა
დაბადების თარიღი

სერგი ხუბულოვი
ყაზბეგის ქუჩა 6, თბილისი, 0179,
(მობ.) 598 30 25 68
khubulov@yahoo.com
საქართველოს
21.01.1982

საქმიანობა

ექიმი-პედიატრი

პროფესიული გამოცდილება
09.2010

პირველი კლინიკური საავადმყოფოს ბავშვთა
განყოფილების ექიმი-პედიატრი

განათლება
2000-2006

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

2007-2009

რეზიდენტურა
პირველი კლინიკური საავადმყოფოს ბავშვთა
განყოფილების რეზიდენტი

05.2010

ექიმთა სასერტიფიკატო გამოცდა

თამარ ლაშხია
24 წლის
ვაზისუბნის მე-2 მ/რ, პირველი კვარტალი,
პირველი კორპუსი, ბინა 15
ტელ.: 577 22 64 50
ელფოსტა: lashkhia@gmail.com
პროფესიული გამოცდილება
2008- დღემდე
04.2007-09.2007

„საქართველოს ბანკის“ საკრედიტო ოფიცერი
სტაჟირება პროკრედიტ ბანკში

განათლება

2001-2005

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის
ფაკულტეტი, სპეციალობა — ბანკები და
ფინანსები, ბაკალავრი.
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მოცემული CV-ს ფორმებიდან თქვენ რომელი მოგწონთ ყველაზე მეტად? რატომ?

წაიკითხეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი და ამოწერეთ:
ა. რისი ჩაწერა არ არის აუცილებელი CV-ში?

ბ. რა უნდა ჩაიწეროს აუცილებლად CV-ში?

rogor davweroT cv?
დღესდღეობით იმისათვის, რომ დავსაქმდეთ, აუცილებელია გვქონდეს CV. საინტერესო CV-ის
შესადგენად უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს იგი და რისთვისაა საჭიროა მისი დაწერა.
Curriculum Vitae ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს “ცხოვრების გზას”. CV არის თქვენი ავტობიოგრაფია,
თუმცა იგი იწერება არა სტატიის სახით, არამედ მოკლე და ლაკონიური სტილით და შეიცავს მხოლოდ
თარიღებსა და ფაქტებს.
CV-ს პირველი ნაწილი უნდა მოიცავდეს თქვენს პირად მონაცემებს, მისამართს, საკონტაქტო
ინფორმაციას და ა.შ. არ არის საჭირო CV-ში მიუთითოთ ისეთი დეტალები, როგორებიცაა სქესი და
ოჯახური მდგომარეობა. საჭირო არაა დაურთოთ სურათი, თუ ამას დამსაქმებელი არ ითხოვს.
CV-ს მეორე ნაწილი მოიცავს თქვენს სამუშაო გამოცდილებას დროის მონაკვეთების მიხედვით.
შეგიძლიათ აღწეროთ ის მოვალეობები, რომლებსაც ასრულებდით კონკრეტულ პოზიციაზე მუშაობის
დროს.
შემდეგ იწერება განათლება და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ნაშრომები, სტატიები,
პუბლიკაციები, უცხო ენების და კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა და ა.შ.
CV-ს ბოლოში ერთვის რეკომენდატორთა მონაცემები. სასურველია დაურთოთ 2-3 რეკომენდატორის
სახელი და გვარი, მათი პოზიცია და საკონტაქტო ინფორმაცია.
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დაიყავით წყვილებად, შეასწორეთ მეწყვილის მიერ შედგენილი CV და წარუდგინეთ იგი ჯგუფს.
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samotivacio werilebi
da gasaubreba

მოსმენა:
სამსახურის თაობაზე გასაუბრების
შინაარსის გაგება.
კითხვა:
ვაკანსიის განცხადების გაგება, სამოტივაციო წერილის დაწერისთვის ტექსტის გაგება.
სამოტივაციო წერილის სტრუქტურირება.
ლაპარაკი:
საკუთარ თავზე ბიოგრაფიული მონაცემების მიწოდება, ინტერაქცია გასაუბრებაზე
(მაგ. სამსახურის თაობაზე ინტერვიუს დროს).
წერა:
სამოტივაციო წერილის დაწერა.

● მეორე კავშირებითის
მწკრივის ფორმების გამოყენება:
x სასურველი მოქმედება
x აუცილებელი მოქმედება
● მეორე კავშირებითის მწკრივის წარმოება
ვაკანსიები, სამოტივაციო
წერილი, გასაუბრება.
პიროვნული თვისებები და
პროფესიული უნარ-ჩვევები;
სამოტივაციო წერილის წერისას
გამოსაყენებელი მიმართვის ზრდილობიანი
ფორმები.

bloki 1 – vakansiebi
bloki 2 – samotivacio werili
bloki 3 – rogor davweroT
samotivacio werili?
bloki 4 – gasaubreba

vakansiebi
წაიკითხეთ ქვემოთ მოცემული ვაკანსია და შეავსეთ ცარიელი გრაფები ცხრილში:

ვაკანტური პოზიციის დასახელება:
დამსაქმებელი ბანკი:
განცხადების გამოქვეყნების თარიღი:
საკონკურსო საბუთების მიღების ბოლო ვადა
(დედლაინი):
საკონკურსო საბუთები:
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ჩვენ ვაკავშირებთ პროფესიონალებს
და დამსაქმებლებს 1998 წლიდან

განცხადებები

გამოაქვეყნე

ბანერი

გამოწერა

ბლოგი

კითხვა-პასუხი

ჩვენ

კონტაქტი

ENGLISH VERSION

აქტიური ქოლცენტრის ოპერატორი
ყველა ვაკანსია

ამოსაბეჭდი ვერსია

ბმულის გადაგზავნა

გადაიტანე Facebook-ზე

დასახელება: აქტიური ქოლცენტრის ოპერატორი

მომწოდებელი: ბიზნესბანკი
გამოქვეყნდა: 1 ივლ / ბოლო ვადა: 14 ივლ
სს : "ბიზნესბანკი" აცხადებს ვაკანსიას აქტიური ქოლცენტრის ოპერატორის პოზიციაზე
მოთხოვნები:
**
**
**
**
**
**
**

უმაღლესი განათლება/შესაძლებელია სტუდენტიც (სასურველია ბიზნესში ან ეკონომიკაში);
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების და ინტერნეტის სრულყოფილად ფლობა (სავალდებულო);
სასურველია ინგლისურის და რუსული ენების კარგი ცოდნა;
მჭიდრო გრაფიკის პირობებში მუშაობის შესაძლებლობა;
კომუნიკაბელურობისა და მომხმარებელთან ურთიერთობის კარგი უნარ-ჩვევა;
მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობის უნარი;

მოვალეობები და პასუხისმგებლობა:
**
**
**
**

სატელეფონო ზარების განხორციელება (გამავალი ზარები);
კლიენტებისთვის საცალო პროდუქტების შეთავაზება;
ახალი კლიენტების მოზიდვა;
საბანკო პროდუქტების გაყიდვა;

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა თავიანთი CV ან ბიზნესბანკის განცხადების ფორმა (იხილეთ
დანართი) თანდართული ფოტოთი (3X4) უნდა გამოგვიგზავნონ ელფოსტაზე hr@businessbank.ge
2014 წლის 14 ივლისის ჩათვლით.
გთხოვთ, სათაურის ზოლში მიუთითეთ პოზიციის კოდი '2082' და თქვენი გვარი, წინააღმდეგ
შემთხვევაში, განცხადება არ განიხილება.
დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩევის შედეგად მოხვედრილ კანდიდატებს

ყველა ვაკანსია

ამოსაბეჭდი ვერსია

ბმულის გადაგზავნა

გადაიტანე Facebook-ზე
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დაუკავშირეთ ერთმანეთს:
უმაღლესი განათლება

3-თვიანი სტაჟი

ენების ცოდნა

დაძაბული გრაფიკი

მომხმარებელთან ურთიერთობა

კლიენტთან ურთიერთობა

3-თვიანი გამოცდილება

ჯგუფურად მუშაობა

დატვირთული გრაფიკი

ენების ფლობა

დამოუკიდებლად

ინდივიდუალურად მუშაობა

გუნდურად მუშაობა

უნივერსიტეტის დიპლომი

როგორ ფიქრობთ, რომელ ვაკანსიაზე არის საჭირო ქვემოთ ჩამოთვლილი უნარები/კომპეტენციები:
ა. ფოსტის კურიერი, ბ. ოფისის მენეჯერი თუ გ. მიმტანი/ოფიციანტი? (შესაძლოა თითოზე
რამდენიმე პასუხი)
გამართულად მეტყველების უნარი
ინიციატივის გამოჩენის უნარი
ავტომანქანის მართვის მოწმობა — A კატეგორია
საშუალო (სკოლის) განათლება
უმაღლესი განათლება
ინგლისური და რუსული ენების საშუალო სასაუბრო დონეზე ცოდნა
დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ვაკანსიებს და შეადარეთ თქვენი პასუხები განცხადებებს.
ეთანხმებით თუ არა დამსაქმებელს? რატომ უყენებენ ისინი ასეთ მოთხოვნებს ცალკეულ პოზიციაზე
დასაქმების მსურველთა კანდიდატებს?

ჩვენ ვაკავშირებთ პროფესიონალებს
და დამსაქმებლებს 1998 წლიდან

განცხადებები

გამოაქვეყნე

ბანერი

გამოწერა

ბლოგი

კითხვა-პასუხი

ჩვენ

კონტაქტი

ENGLISH VERSION

კურიერი – დედოფლისწყარო
ყველა ვაკანსია

ამოსაბეჭდი ვერსია

ბმულის გადაგზავნა

გადაიტანე Facebook-ზე

დასახელება: კურიერი - დედოფლისწყარო

მომწოდებელი: საქართველოს ფოსტა
გამოქვეყნდა: 3 ივლ / ბოლო ვადა: 13 ივლ
შპს "საქართველოს ფოსტა" აცხადებს კონკურსს კურიერის თანამდებობაზე დედოფლისწყაროში
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ძირითადი მოვალეობები:
** საკურიერო მომსახურეობის გაწევა როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისათვის;
** სხვადასხვა სახის საფოსტო გზავნილების აღრიცხვა, ადრესატისათვის მიწოდება და არსებული
წესის შესაბამისად გადაცემა;
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
** სასურველია უმაღლესი განათლება, ბაკალავრიატი ნებისმიერი პროფილით;
** სასურველია 3-6 – თვიანი გამოცდილება, უპირატესობა მიენიჭებათ მომსახურების სფეროში
მუშაობის გამოცდილების მქონეთ;
** ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა;
** რუსული და ინგლისური ენების საშუალოდ ფლობა;
უნარ-ჩვევები:
** სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
** დროის მართვის უნარი;
** კომუნიკაციის უნარი;
** გამართულად მეტყველების უნარი;
** ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარი;
** მომხმარებელსა და მომსახურებაზე ორიენტირებული;
** შედეგზე ორიენტირებული;
კანდიდატები გაივლიან შერჩევის ორ ეტაპს:
** კანდიდატთა შერჩევა რეზიუმეებისა და კანდიდატის განაცხადის ფორმების საფუძველზე;
** გასაუბრება;
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებულმა კანდიდატებმა გთხოვთ შეავსოთ
განაცხადის ფორმა და გამოაგზავნოთ რეზიუმესთან (CV) ერთად შემდეგი ელფოსტის მისამართზე:
caroor@gpox.ge გთხოვთ, ელფოსტის სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ იმ ვაკანსიის
დასახელება, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.
დავუკავშირდებით მხოლოდ შესაბამის კანდიდატებს, რომლებიც გამოგზავნიან შევსებული
განაცხადის ფორმას რეზიუმესთან ერთად.

ყველა ვაკანსია

ამოსაბეჭდი ვერსია

ბმულის გადაგზავნა

გადაიტანე Facebook-ზე
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კომპანიის დასახელება:
ვაკანსიის დასახელება:
განთავსების თარიღი / ბოლო ვადა:
მდებარეობა:
საკონტაქტო ელფოსტა:
კატეგორია:
ქვეკატეგორია:
განაკვეთი:
გადაადგილების მოთხოვნა:
განათლება:
ენები:

"ნალი"
მიმტანი
09 ივლისი / 09 აგვისტო
თბილისი
info@nali.ge
სასტუმრო/რესტორანი/კვება
მიმტანი
სრული
არა
საშუალო
English/русский

ირლანდიური ფირმა "ნალი" აცხადებს ვაკანსიას მიმტანის პოზიციაზე
ძირითადი მოთხოვნები
x ასაკი 18-25 წლამდე
x სასურველია გამოცდილება ამავე სფეროში
x აუცილებელია ინგლისური და რუსული ენების სალაპარაკო დონეზე ცოდნა.

დაინტერესებულმა პირებმა გამოგვიგზავნეთ CV (სურათით) შემდეგ
ელფოსტაზე – info@nali.ge სურათის გარეშე განაცხადი არ განიხილება.

კომპანიის დასახელება:
ვაკანსიის დასახელება:
განთავსების თარიღი / ბოლო ვადა:
მდებარეობა:
საკონტაქტო ელფოსტა:
კატეგორია:
ქვეკატეგორია:
გადაადგილების მოთხოვნა:
სამუშაო გამოცდილება:
განათლება:
ენები:
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4Finance Group
ოფისის მენეჯერი
12 ივნისი / 12 ივლისი
თბილისი
info@nali.ge
ადმინისტრაცია
ოფისის მენეჯერი
არა
1-2 წლამდე
ბაკალავრი
English

შპს 4ფინანსი არის გლობალური კომპანია, რომელიც სთავაზობს მომხმარებელს ადვილ,
სწრაფ და კომფორტულ ფინანსურ სერვისს. კომპანია ლიდერია მოკლევადიანი
ფინანსური მომსახურეობის სფეროში ჩრდილოეთ ევროპაში (ამ მომენტისთვის კომპანია
ფუნქციონირებს ლატვიაში, ლიტვაში, ფინეთში, შვედეთსა და დანიაში) და დაიწყო
მოღვაწეობა პოლონეთში, დიდ ბრიტანეთში, კანადაში, ესპანეთში, რუსეთსა და
საქართველოში. შპს 4ფინანსის უმთავრეს ღირებულებას წარმოადგენს მისი გუნდი – ის
შედგება ნიჭიერი და პროფესიონალი ხალხისგან, რომლებიც სრულად იყენებენ თავიანთ
პოტენციალს.
ჩვენ გთავაზობთ სასიამოვნო გარემოს და სამუშაო პირობებს თქვენი პროფესიული და
პიროვნული ზრდისთვის.
დამატებითი ინფორმაციისთვის ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს: www.4ﬁnanace.com
შპს 4ფინანსი გთავაზობთ შემოუერთდეთ ჩვენს კომპანიას შემდეგ პოზიციაზე: ოფისის
მენეჯერი.
ძირითადი მოვალეობები:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ოფისის ყოველდღიური საქმის მოწესრიგება;
ადმინისტრაციული წერილების დაწერა, მიღება, გაგზავნა;
სასტუმროების დაჯავშნა;
ბილეთების დაჯავშნა/ყიდვა;
მისაღები წესრიგის კონტროლი;
საოფისე შესყიდვების განხორციელება;
სტუმრების დახვედრა;
შემომავალი ზარების პასუხი და მათი შესაბამის დეპარტამენტებთან გადამისამართება;
მენეჯერებისა და სხვა კოლეგების ადმინისტრაციული მხარდაჭერა;

მოთხოვნები:
x
x
x
x
x
x
x
x

უმაღლესი განათლება (შესაბამისი დამამთავრებელი კურსიც);
მინიმუმ 1-წლიანი გამოცდილება მსგავს პოზიციაზე;
საკანცელარიო საქმიანობისა და ბიზნეს კორესპონდენციაში გამოცდილების ქონა;
ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა;
კარგი კომპიუტერული ( MS Oﬃce) და საოფისე უნარ-ჩვევები;
ყურადღებიანობა, ენერგიულობა, ინიციატივის გამოჩენის უნარი და პასუხისმგებლობის
მაღალი გრძნობა;
დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
ბრწყინვალე კომუნიკაციის უნარი;

ჩვენ გთავაზობთ:
დინამიკურ და საინტერესო სამსახურს ამბიციურ და პროფესიონალ გუნდთან ერთად;
x სამუშაოს სწრაფად მზარდ საერთაშორისო კომპანიაში, რომელიც ოპერირებს
საინტერესო და კონკურენტულ სფეროში;
x პროფესიულ წინსვლასა და განვითარებას;
x

გთხოვთ, ატვირთოთ თქვენი CV (Microsoft Word-ის ფორმატში) შემდეგ მისამართზე:
https://join.4ﬁnance.com აპლიკაციების მიღების ბოლო ვადაა 12 ივლისი, 2014 წელი.
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ეწვიეთ ვებგვერდებს www.jobs.ge და hr.com შეარჩიეთ განცხადებები შემდეგი პრეტენდენტებისთვის:
თეა მუსერიძე
არის 20 წლის, სწავლობს ბიზნესის სკოლაში ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტში, მე-3 კურსზე.

დავით გოგოჭური
არის 36 წლის, პროფესიონალი პროგრამისტი.

ლეილა სიდამონიძე
არის 45 წლის, დამლაგებელი.

samotivacio werili
მიუსადაგეთ ერთმანეთს:
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კანდიდატი ვაკანსიაზე

წერილის დასკვნითი ნაწილი

დასახელება

კომპანია, რომელიც ვაკანსიას აცხადებს

დამსაქმებელი

ქალბატონებო და ბატონებო

მიმართვა

კომპანიის სახელი

წერილის დასასრული

საქმე, რომელსაც აკეთებს

საქმიანობა

თვე, რიცხვი, წელი

წერილის დაწერის თარიღი

სამუშაოს მაძიებელი

გაეცანით საკითხებს, რომლებსაც აუცილებლად უნდა მოიცავდეს სამოტივაციო
წერილი და დანომრეთ პუნქტები თანამიმდევრულად.

სამუშაოს მაძიებლის სახელი, გვარი:
წერილის დაწერის თარიღი:

წერილის ძირითადი ტექსტი:

ტელეფონი:

დასკვნითი ნაწილი:

ელფოსტის მისამართი:

სამუშაოს მაძიებლის მისამართი:

მიმართვა — მისალმების ფრაზა:

დამსაქმებლის სახელი და გვარი:

კომპანიის დასახელება:

ხელმოწერა:

შეადარეთ მე-2 დავალებაში მოცემული პუნქტები ქვემოთ მოცემულ სამოტივაციო წერილს და
მიუწერეთ სტრიქონის ნომრები:

თამარ წიკლაური
E-mail: takotsiklauri@gmail.com
მობილური: (+995 598) 12 94 82
მისამართი: თბილისი, ხანძთელის N36
10.03.2012
პროკრედიტ ბანკის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსს
მოგესალმებით ბატონო/ქალბატონო,
გახლავართ თამარ წიკლაური, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების და საბანკო-საფინანსო საქმის კურსდამთავრებული. ვარ აქტიური სტუდენტი და მუდმივად
ვერთვები სხვადასხვა სტუდენტურ აქტივობაში. ასევე გახლავართ არასამთავრობო ორგანიზაციების — „ახალგაზრდული ასოციაცია დრონისა“ და „მშვიდობისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო
ცენტრის“ მოხალისე და ვმონაწილეობ სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობის ორგანიზებასა და
განხორციელებაში.
ამასთანავე, მაქვს სადაზღვევო აგენტად მუშაობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება სადაზღვევო
კომპანია „ალდაგი BCI“- ში, სადაც თანამშრომლებთან და უშუალოდ მომხმარებელთან
ურთიერთობის უდიდესი პრაქტიკა მივიღე. ასევე გავლილი მაქვს ტრენინგები გაყიდვების
მენეჯმენტისა და დაზღვევის სფეროში. რაც შეეხება ჩემს კომპეტენციებს, ვფლობ რუსულ და
ინგლისურ ენებს საშუალო, ხოლო საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს — მაღალ დონეზე.
მიმაჩნია, რომ შემიძლია დაკისრებული სამუშაოს მაღალ დონეზე შესრულება, რაშიც შემდეგი
დადებითი თვისებები მეხმარება:
• მიზანდასახულობა და შრომისმოყვარეობა;
• დაკვირვებულობა და დეტალებზე ორიენტირებულობა;
• კომუნიკაბელურობა.
მაქვს დიდი სურვილი და მოტივაცია დავსაქმდე და განვვითარდე პროფესიონალურად და
მივიღო ახალი გამოცდილება. იმედი მაქვს, რომ განიხილავთ ჩემს კანდიდატურას .
მადლობას მოგახსენებთ დათმობილი დროისა და ყურადღებისთვის.
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გაეცანით რჩევებს სამოტივაციო წერილის დასაწერად პროკრედიტ ბანკის ვებგვერდზე და
მონიშნეთ ცხრილში სწორი პასუხები:

eleqtronuli
saaplikacio
forma

samotivacio
werili

satelefono
gasaubreba

testi
maTematikasa
da logikaSi

jgufuri
diskusia

შერჩევის პროცესის პირველ ეტაპს
კანდიდატებისთვის წარმოადგენს CV-ის,
ონლაინ სააპლიკაციო ფორმის შევსება,
რომელიც განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე.
CV-ში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
პუნქტია სამოტივაციო წერილი.
სამოტივაციო წერილში კანდიდატებმა
გარკვევით უნდა ჩამოაყალიბონ ჩვენთან
განაცხადის შემოტანის მიზეზები.
კარგად აწყობილი, ჩამოყალიბებული
და გულწრფელი სამოტივაციო წერილი
წარმოადგენს კანდიდატის უპირატესობას,
რადგან ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას
ვაქცევთ სამოტივაციო წერილების შესწავლას.

სამოტივაციო წერილში გარკვევით უნდა ეწეროს, რატომ
სურს კანდიდატს აქ მუშაობა.
სამოტივაციო წერილს დიდი ყურადღება არ ექცევა.
სამოტივაციო წერილი კარგად უნდა იყოს სტრუქტურირებული.

სამოტივაციო წერილში რეალური ფაქტები უნდა ეწეროს.
მნიშვნელოვანია სამოტივაციო წერილის ფორმა, შინაარსს
მნიშვნელობა არა აქვს.
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individualuri
gasaubreba

orkviriani
mosamzadebeli
kursi

შეაფასეთ, რამდენად აკმაყოფილებს მესამე დავალებაში მოცემული სამოტივაციო წერილი
მოცემულ კრიტერიუმებს და პასუხი დაასაბუთეთ:

rogor davweroT samotivacio werili?
ა. დაიყავით მცირე ჯგუფებად და ჩამოწერეთ, რა პუნქტებს უნდა მოიცავდეს კარგი
სამოტივაციო წერილი?

ბ. წარუდგინეთ თქვენი ჩამონათვალი ჯგუფს და დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება.

გაეცანით ტექსტს და ჩამოწერეთ, რა კრიტერიუმებია გასათვალისწინებელი სამოტივაციო
წერილის დაწერის დროს:
წერილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 70-80-სიტყვიანი.
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rogori unda iyos samotivacio werili
თუკი სამსახურის ან სტაჟირების დაწყება გსურთ, უნდა დაწეროთ სამოტივაციო წერილი,
რომელშიც უნდა იყოს აღნიშნული, რატომ გინდათ ამ ადგილზე მუშაობა / სტაჟირების გავლა.
წერილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 70-80-სიტყვიანი, რომელშიც მოყვებით თქვენ შესახებ: თქვენი
პროფესიული გამოცდილების ან მიღებული განათლების შესახებ და დაასაბუთებთ, რატომ ხართ
კონკრეტული ადგილისათვის კარგი კანდიდატი.

შეაჯამეთ თქვენ მიერ პირველ და მეორე დავალებაში შემუშავებული კრიტერიუმები და მათი
მიხედვით შეაფასეთ, რამდენად აკმაყოფილებს ქვემოთ მოცემული სამოტივაციო წერილი ამ კრიტერიუმებს?
დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება კონკრეტული ფრაზებით სამოტივაციო წერილის ტექსტიდან.

0160, ქ. თბილისი,
გ. ფანჯიკიძის ქ. # 1
ტელ.: 595 65 71 35
ელფოსტა: giorgi_k@gmail.com

2 აპრილი, 2014 წელი
„საქართველოს ბანკის“ ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მენეჯერს
ქალბატონო, ბატონო,
ჯობს.გე-ზე გამოქვეყნებული თქვენი განცხადების პასუხად გთავაზობთ ჩემს
კანდიდატურას საკრედიტო ოფიცრის თანამდებობაზე.
წელს ვამთავრებ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის
მაგისტრატურას ბიზნესის ადმინისტრირების, კერძოდ კი საბანკო და საფინანსო
სპეციალობით. მოხარული ვიქნები, თუ თქვენს კომპანიაში საკუთარი შესაძლებლობების
გამოვლენის საშუალება მომეცემა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მიღებული აკადემიური
განათლება განვამტკიცო შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილებით.
მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო გამოცდილება „ბაზისბანკში“ სამთვიანი სტაჟირების
გარდა არ მაქვს, ვთვლი, რომ თქვენი კომპანიის მუშაობაში ჩემი წვლილის შეტანა შემიძლია.
ამის თქმის უფლებას მაძლევს ჩემი აკადემიური განათლება და ის პიროვნული თვისებები,
რომლებიც მუშაობაში დამეხმარება; კერძოდ, ვთვლი, რომ მაქვს გუნდური მუშაობის უნარი
და ვარ საკმაოდ კომუნიკაბელური.
ვიმედოვნებ, რომ CV-ში მოცემული ინფორმაცია წარმოდგენას შეგიქმნით ჩემი
კანდიდატურის შესახებ. ასევე იმედი მაქვს, გასაუბრებაზე უკეთ შევძლებ, დაწვრილებით
მოგახსენოთ ჩემი შესაძლებლობების შესახებ.
მოხარული ვიქნები, თუკი მომეცემა შესაძლებლობა გავხდე თქვენი გუნდის წევრი.
მადლობას მოგახსენებთ დათმობილი დროისა და ყურადღებისთვის.
პატივისცემით,
გიორგი კალანდაძე
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ა. მოცემულ წინადადებებში ხაზგასმულ ზმნებს ცხრილში მიუწერეთ წყვეტილის
(დასრულებული მოქმედების) ფორმები:
მსურს მივიღო ინფორმაცია თქვენს კომპანიაში დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ.
მზად ვარ, გასაუბრებაზე დაწვრილებით მოგახსენოთ ჩემი განათლებისა და პროფესიული გამოცდილების შესახებ.
მსურს ჩემი კანდიდატურა შემოგთავაზოთ თქვენს კომპანიაში პროგრამისტის თანამდებობაზე.
სურვილი მაქვს, ჩემი წვლილი შევიტანო კომპანიის წარმატებაში.
მოხარული ვიქნები, ჩემი პროფესიული და პიროვნული უნარები გამოვიყენო თქვენი კომპანიის
წარმატებულ საქმიანობაში.

მეორე კავშირებითი
მივიღო ინფორმაცია

წყვეტილი
მივიღე ინფორმაცია

მოგახსენოთ დეტალები
შემოგთავაზოთ კანდიდატურა
შევიტანო წვლილი
გამოვიყენო ჩემი უნარები

ბ. კიდევ ერთხელ გადაიკითხეთ წინადადებები და შემოხაზეთ ყველა სიტყვა / სიტყვები,
რომლებთანაც ეს ფორმები გამოიყენება.
გ. რას გამოხატავს შინაარსის მიხედვით ეს ფორმები? ხაზი გაუსვით სწორ პასუხს:
მიმდინარე მოქმედება
სასურველი მოქმედება
შესრულებული მოქმედება

ა. დააკვირდით, რა განსხვავებაა ორ სვეტში ჩამოწერილ ზმნებს შორის ფორმის მიხედვით?

ბ. შეავსეთ მეორე კავშირებითის წარმოების წესი:
თუ წყვეტილში ზმნის ფორმა მთავრდება - ე-ზე, მეორე კავშირებითში დამთავრდება ........... -ზე.

ა. დააკვირდით ამ ბლოკის მე-2 დავალებაში მოცემულ ტექსტს (როგორი უნდა იყოს სამოტივაციო
წერილი), იპოვეთ და ხაზი გაუსვით მეორე კავშირებითის ფორმის მქონე ზმნებს.
ბ. როგორ მოქმედებას აღნიშნავს ეს ზმნები ამ ტექსტში?
სასურველი, მაგრამ არა აუცილებელი
სასურველი და აუცილებელი
არასასურველი, მაგრამ აუცილებელი
გ. რომელი სიტყვა ქმნის ამ დამატებით მნიშვნელობას მოცემული ზმნებისთვის?
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......

......

......

......

......

......

იხილეთ მოლარე-ოპერატორის ვაკანსია პროკრედიტ ბანკში და დაწერეთ
სამოტივაციო წერილი მოცემული ვაკანსიისთვის.
გაითვალისწინეთ რჩევები მე-2 ბლოკის მე-4 დავალებიდან.

მოლარე-ოპერატორის ვაკანსია პროკრედიტ ბანკში
პროკრედიტ ბანკი "საქართველო" აცხადებს ვაკანსიას მოლარე-ოპერატორის
პოზიციაზე ახალციხის ფილიალში.
ძირითადი მოვალეობები:
• კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება;
• კლიენტისთვის ინფორმაციის მიწოდება;
• ნაღდ ფულსა და სხვა ფასეულობასთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოების
წესების სრული დაცვა;
• ყველა ოპერაციის ზუსტი აღრიცხვა და პროგრამული გატარება.
ძირითადი მოთხოვნები:
• უმაღლესი განათლება (სასურველია ეკონომიკის, საბანკო, საფინანსო ან
მონათესავე დარგებში);
• ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა (სასურველია სომხური ან რუსული
ენების ცოდნა);
• სტანდარტული კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა;
• კომუნიკაბელურობა;
• ლოგიკური აზროვნება;
• კეთილგანწყობა; კლიენტთან ეფექტურად და თავაზიანად მომსახურების უნარჩვევები;
• ორგანიზებულობა და დეტალებზე ორიენტირებულობა;
• სწრაფი ათვისების უნარი;
• დატვირთულ რეჟიმში მუშაობისა და პრობლემების დროულად მოგვარების
უნარი;
• გუნდურობა;
• ასაკი: 21-დან 35 წლამდე.
საჭირო საბუთები:
• შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
• სამოტივაციო წერილი.
განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2011 წლის 25 იანვარი.
დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტური სერვის ცენტრის დასაქმების, დაბინავებისა და სტიპენდიების
განყოფილებას მისამართზე: ჭავჭავაძის გამზ. №32, ოთახი C 220,
ტელ.: (+995 32) 229 47 11
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gasaubreba
მოუსმინეთ დიალოგს (აუდიოჩანაწერი 2) და მონიშნეთ, ვის მიემართება შემდეგი ფრაზები:

ავალებს ფილმების თარგმნას
აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომი
აქვს რეპეტიტორის გამოცდილება
აქვს შემოქმედებითი უნარი
შეუძლია სწრაფად ბეჭდვა
აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა
სთავაზობს სტანდარტულ სამუშაო რეჟიმს
პუნქტუალურია
აქვს მთარგმნელობითი გამოცდილება
სთავაზობს ზელიმიტურ ანაზღაურებას

ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (2.1) “როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის”.
ა. შეავსეთ კანდიდატის ბიოგრაფიული მონაცემები:

სახელი და გვარი

გურამ ...................................................................

დაბადების ადგილი
დაბადების თარიღი
განათლება / უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება

ბ. მონიშნეთ, რა არ შეიძლება გასაუბრებაზე:
საკუთარ კვალიფიკაციაზე ლაპარაკი
გასაუბრებაზე ადრე მისვლა
გასაუბრებაზე დაგვიანება
გასაუბრებაზე ჩართული ტელეფონით მისვლა
ვაკანსიის დასახელების ცოდნა
საკუთარი ბიოგრაფიის მოყოლა
გასაუბრებაზე მოუწესრიგებლად მისვლა
ყოფილ დამსაქმებელზე უარყოფით კონტექსტში საუბარი
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გ. მონიშნეთ, რა არის აუცილებელი გასაუბრებაზე:
მობილური ტელეფონის გამორთვა
სპორტული ჩაცმულობით მისვლა
სამუშაო ადგილის დასახელების ცოდნა
ოჯახის წევრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
კომპანიის შესახებ ინფორმაციის ცოდნა
საკუთარი პროფესიონალიზმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
გასაუბრებაზე მეგობრებთან ერთად მისვლა

დაიყავით მცირე ჯგუფებად და ვიდეოჩანაწერის (2.1) მეშვეობით შეადგინეთ ინსტრუქცია,
როგორ უნდა მოიქცეს კანდიდატი გასაუბრებაზე.

ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (2.1ა).
ა. რომელი სამი ცნებაა მნიშვნელოვანი „შერატონ მეტეხი პალასის“ მენეჯმენტისთვის?
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ბ. აღნიშნეთ სწორი პასუხი:
ტონი ტოშევის აზრით:
გასაუბრება ორი ან მეტი ადამიანის უთანხმოებაა.
გასაუბრებაზე კანდიდატი ცდილობს, დამსაქმებელს თავი კარგი კუთხით დაანახოს.
გასაუბრება ორი ან მეტი ადამიანის ურთიერთობაა.
იუმორის გრძნობა კანდიდატის ერთ-ერთი დადებითი მხარეა.
გარეგნობას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს.

გ. აღწერეთ ტონი ტოშევის აზრით იდეალური კანდიდატი:

დ. დანომრეთ თანამიმდევრობით, რა ეტაპებს გაივლის ახალი თანამშრომელი გასაუბრების შემდეგ.
განმეორებითი ტესტირება

ტესტირება

მუდმივ თანამშრომლად მიღება

სამთვიანი გამოსაცდელი ვადა

მოუსმინეთ დიალოგს (აუდიოჩანაწერი 2) კიდევ ერთხელ და მე-2 დავალებაში შემუშავებული
ინსტრუქციის მეშვეობით შეაფასეთ, რამდენად კარგად იყო მომზადებული კანდიდატი
გასაუბრებისთვის. შეაფასეთ მისი სუსტი და ძლიერი მხარეები გასაუბრების დროს. თქვენი
მოსაზრება დაასაბუთეთ.
ჩაინიშნეთ თქვენი მოსაზრებები და გამართეთ დისკუსია ჯგუფში. ნახევარი ჯგუფი იყოს
თამუნას ქცევის გამამართლებელი, მეორე ნახევარი - მისი გამამტყუნებელი.
დაიყავით მცირე ჯგუფებად და დაინაწილეთ როლები:
დაწერეთ ვაკანსიის ტექსტი, შემდეგ სამოტივაციო წერილის ტექსტი. აირჩიეთ მსახიობები და გაითამაშეთ
გასაუბრების დიალოგი.
ჯგუფმა შეაფასოს თითოეული გასაუბრების სცენა მე-3 დავალებაში განხილული პუნქტების
გათვალისწინებით.
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profesiebi

მოსმენა:
სალიტერატურო ენით, გარკვევით
წარმოთქმული სატელევიზიო საინფორმაციო
ტექსტის დედააზრის და მნიშვნელოვანი
დეტალების გაგება პროფესიების თემაზე.
კითხვა:
ინტერვიუ ადვოკატთან მისი პროფესიის
შესახებ.
სტატია ფეხბურთელების შესახებ.
ლაპარაკი:
არგუმენტირებული დისკუსია ადვოკატის
პროფესიის დადებით და უარყოფით
მხარეებზე, დისკუსია ნაკლებად
მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ.
წერა:
სასურველი გაკვეთილის აღწერა

● სიტყვათწარმოების აფიქსები
(პროფესიის, დარგის, დანიშნულების
სახელებში): სა-ო, უ - ო
● პირობითი წინადადებების
კონსტრუქცია: რომ არ ყოფილიყო / რომ
ვყოფილიყავი, ... იქნებოდა / ვიქნებოდი /
გავაკეთებდი ....
● კითხვით-მიმართებითი ნაცვალსახელი,
კონსტრუქცია ის, „ვინც …“
პროფესიების დასახელებები;
ფაკულტეტების სახელწოდებები;
ცალკეული პროფესიები აღსაწერად
საჭირო ზედსართავი სახელები;

bloki 1 – saqarTveloSi
gavrcelebuli profesiebi
bloki 2 – sapasuxismgeblo
profesiebi: advokati da
maswavlebeli
bloki 3 – ra profesia moswonT
fexburTelebs?
bloki 4 – naklebad moTxovnadi
profesiebi

saqarTveloSi gavrcelebuli profesiebi
როგორ ფიქრობთ, რა პროფესიის არიან პარლამენტარები უმეტესწილად?

რა პროფესიები აქვთ უმეტესწილად საქართველოს პარლამენტის წევრებს?
ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (3.1) და შეასრულეთ შემდეგი დავალებები:
ა. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები წინადადებაში:
1. ორ სპეციალობას ფლობს ........................................................................................................................ დეპუტატი
2. სამ სპეციალობას ფლობს ........................................................................................................................ დეპუტატი
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ბ. იპოვეთ სინონიმები:
1. სამართალმცოდნე
2. პარლამენტის წევრი
3. მედიკოსი
4. თეოლოგი

ა. ექიმი
ბ. ღვთისმეტყველების სპეციალისტი
გ. იურისტი
დ. დეპუტატი

კიდევ ერთხელ ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (3.1) და მიუწერეთ პროფესიებს რაოდენობა:

1 იურისტი
2 ეკონომისტი
3 ექიმი
4 ინჟინერი
5 სოციალური მეცნიერებების სპეციალისტი
6 ჰუმანიტარი
7 მშვიდობისა და უსაფრთხოების კვლევის სპეციალისტი
8 ფსიქოლოგი
9 არქიტექტორი
10 ხელოვანი
11 საბუნებისმეტყველო
12 აგრონომია და სასურსათო ტექნოლოგია
13 ჟურნალისტი
14 ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება
15 ღვთისმეტყველების სპეციალისტი

ა. იპოვეთ და ამოწერეთ ზემოთ მოცემული ცხრილიდან ის სიტყვები, რომლებსაც
შემდეგი აფიქსები აქვს:

სა-

...

-ო

უ-....-ებ-ა

….-ისტი
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ბ. დააკვირდით ცხრილში ამოწერილ სიტყვებს და იპოვეთ სიტყვები, რომლებიც შემდეგი
სიტყვებისგან შედგება:
სურსათი ................................................................................................................................................
საფრთხე ............................................................................................................................................................
წინააღმდეგ .......................................................................................................................................................
ცხრილში ხაზი გაუსვით მოცემული სიტყვების ფუძეებს, ხოლო აფიქსები შემოხაზეთ.

sapasuxismgeblo profesiebi: advokati da maswavlebeli
თქვენი აზრით, რა სამუშაოს ასრულებს ადვოკატი? იმუშავეთ
წყვილებში, გამოთქვით ვარაუდები – რა ფუნქციები აქვს ადვოკატს:

რა სირთულეები უკავშირდება ადვოკატის პროფესიას?

როგორ გესმით გამონათქვამი „ადვოკატობა არის თავისუფალი პროფესია“?

იმუშავეთ წყვილებში და დაუკავშირეთ ერთმანეთს ფრაზები:
სამართლის ზედმიწევნით ცოდნა
თვითმმართველობა
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თავისუფლება ყოველგვარი გავლენისგან
საიდუმლო ინფორმაციის დაცვა

ეთიკის კოდექსი

კლიენტის ინტერესის საკუთარ ინტერესებზე წინ დაყენება

კლიენტის ინტერესის დაცვა

პროფესიული ქცევის მარეგულირებელ
ნორმათა ერთობლიობა

კონფიდენციალობა

კონტროლის თავად განხორციელება

დამოუკიდებლობა

იურისპრუდენციის კარგად ფლობა

ა. დაიყავით ჯგუფებად. თითოეულმა ჯგუფმა წაიკითხეთ ტექსტის ერთი მონაკვეთი და მოცემული
ჩამონათვალიდან იპოვეთ ის საკვანძო სიტყვები, რომლებიც თქვენს მონაკვეთს
შეესაბამება:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

სამართლის ზედმიწევნით ცოდნა
კონტროლის განხორციელება
ნორმათა ერთობლიობა
ადვოკატის ქცევის დარეგულირება
კლიენტის ნდობა
პროფესიული ქცევის წესები
თვითმმართველობა
კლიენტის პოზიციის დაცვა
ადვოკატის ნდობა
სასიცოცხლო მნიშვნელობის პირობა
დამოუკიდებლობა ყოველგვარი გავლენისგან
სწრაფად და ნათლად აღქმა
ორატორული ხელოვნების ფლობა
საიდუმლო ინფორმაციის დაცვა
კლიენტის ინტერესის დაცვა

profesia advokati
ინტერვიუ ბატონ გიორგი
ტურაზაშვილთან — სისხლის სამართლის, იურიდიული ეთიკისა და სასამართლო
უნარ-ჩვევების სპეციალისტი, ადვოკატი.
სალომე ნემსიწვერიძე
„ადვოკატობა არის თავისუფალი პროფესია“ –
მოდითი, ეს თავისუფლება
განგვიმარტეთ.
— ადვოკატთა კორპუსი
თავად ქმნის თვითმმართველობას, მისი მართვისა და
პროფესიული ქცევის წესების დაცვის ორგანოებს,
თავად ახორციელებს კონტროლს ადვოკატთა პროფესიულ განვითარებაზე,
თავად ქმნის და იღებს
ადვოკატთა პროფესიული

ქცევის წესებს სახელმწიფოს
ყოველგვარი ჩარევისა და
მითითებების გარეშე.
— რა როლი ენიჭება ადვოკატის ეთიკის კოდექსს მის
საქმიანობაში?
— ეს არის ერთადერთი
წესი, ნორმა, რეგულაცია,
რომელიც უშუალოდ ადვოკატს ეხება. ეთიკის კოდექსი
არის ადვოკატის ქცევის მარეგულირებელ ნორმათა
ერთობლიობა და საზოგადოებას იცავს არაპროფესიონალი, არაკომპეტენტური და ზნეობრივად მიუღებელი ადვოკატებისაგან.
— რა წარმოადგენს
ადვოკატის საქმიანობის
მთავარ პრინციპებს?
ა) კლიენტის ინტერესების
საკუთარ და სხვათა ინტერესებზე წინ დაყენება — ადვოკატს მუდამ უნდა ახსოვ-

დეს, რომ კლიენტის ინტერესს წარმოადგენს და უნდა
იმოქმედოს მხოლოდ მისგან
გამომდინარე. ის შეუპოვრად, ჯეროვნად და ხარისხ ი ა ნ ა დ
უ ნ დ ა
ახორციელებდეს კლიენტის
სასარგებლოდ იურიდიულ
საქმიანობას.
ბ) დამოუკიდებლობა –
ადვოკატი თავისუფალი
უნდა იყოს ყოველგვარი გავლენისაგან, როგორც გარეგანი, ასევე შინაგანი. იგი
უნდა გამოდიოდეს ყოველთვის კლიენტის ინტერესებიდან, რომელიც კანონს
უნ-და დაუქვემდებაროს და
ასეთი ფორმით მიაწოდოს
მესამე პირებს, სასამართლოს.
გ) ნდობა — ადვოკატს
გაუჭირდება თავისი პროფესიული ფუნქციის განხორ35

ციელება, თუ არ ექნა
კლიენტის ნდობა. ადვოკატს
ნდობა გადაეცემა კლიენტისგან და ის ვალდებულია
ენდოს კლიენტს (ადვოკატი
არ უნდა იყოს თვითშემოქმედი, არ უნდა
ჰქონდეს კლიენტისგან განსხვავებული პოზიცია).
თუმცა, მეორე მხრივ,
კლიენტი არ არის ვალდებული ენდოს ადვოკატს.
დ) კონფიდენციალობა —
კლიენტის მიერ ადვოკატზე
გადაცემული ნებისმიერი
ინფორმაცია საიდუმლოა,
აღნიშნულს იცავს კანონიც,
როდესაც ადვოკატი არ შეიძლება დაიკითხოს იმ საკითხების ირგვლივ, რომლებიც
საადვოკატო საქმიანობის
განხორციელებას, რჩევას

უკავშირდება. საიდუმლო
ინფორმაციის გამჟღავნება
კლიენტის ნებართვით
ხდება ან იმ შემთხვევაში,
თუ ადვოკატს ამ ინფორმაციის გამჟღავნება ბრალდებას ააცილებს.
— რომელ ძირითად კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს კარგი ადვოკატი?
— სულ მცირე რამდენიმე,
შეიძლება ითქვას, „სასიცოცხლო” მნიშვნელობის პირობას უნდა აკმაყოფილებდეს
— ზედმიწევნით იცოდეს
სამართალი (ფუნდამენტურის ჩათვლით); ჰქონდეს
საკითხის სხარტად აღქმის,
დეტალებზე დაკვირვების
და ანალიზის უნარი.
ადვოკატი უნდა იცნობდეს მის პროფესიულ ეთი-

კას, რა არის მისი ფუნქცია და
რა როლი აქვს მას; უნდა
ფლობდეს ამ პროფესიისთვის აუცილებელ უნარჩვევებს — სიტყვით გამოსვლის ტექნიკა (დამაჯერებლობა, მარტივი ენა, ლაკონიურობა და სათქმელის ლოგიკურად წარმოჩენა), უნდა
იყენებდეს სხეულის ენას
(ჟესტიკულაცია, მზერა და
სხვა).
— ძვირადღირებული ადვოკატი ძლიერ ადვოკატს
ნიშნავს?
— შეიძლება ასეც ითქვას,
რადგან იურიდიული ბაზარი
(მომხმარებელი, კლიენტი)
არ გადაუხდის და არ მისცემს
„შეკვეთებს”, თუ ადვოკატი
არ არის პროფესიონალი.
წყარო:http://elawjournal.wordpress.com/2012/05/05

ბ. აუხსენით სხვა ჯგუფებს თქვენ მიერ წაკითხული მონაკვეთის ძირითადი აზრი ერთი წინადადებით.

გადაავლეთ თვალი მთლიან ტექსტს, გადაამოწმეთ თქვენ მიერ გამოთქმული ვარაუდები წინა
დავალებებში (ბლოკი 2, დავალებები 1 და 3 ) და შეავსეთ ისინი საჭიროებისამებრ.

რა არის ადვოკატის პროფესიაში საინტერესო, რა არის დამაფიქრებელი, შეავსეთ ცხრილი:

მომხიბვლელი ფაქტორები
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დამაფიქრებელი ფაქტორები

ურჩევდით თუ არა მეგობარს ადვოკატის პროფესიას? დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება და
დაწერეთ მოკლე ტექსტი (დაახლოვებით 120 – 150 სიტყვა).

დისკუსია. რა არის, თქვენი აზრით, რთული ადვოკატის პროფესიაში და რითი არის ეს პროფესია
მომხიბვლელი. დაიყავით ორ ჯგუფად, ჩამოაყალიბეთ არგუმენტები როგორც სირთულის, ასევე
მომხიბვლელობისთვის და შეეჯიბრეთ მეორე ჯგუფს. ვისაც უფრო მეტი უშეცდომო არგუმენტი ექნება, ის
ჯგუფი იქნება გამარჯვებული.

ra profesiebi moswonT fexburTelebs?
წაიკითხეთ ტექსტის პირველი აბზაცი და უპასუხეთ, რის შესახებ იქნება ტექსტი.
სწორი პასუხი მონიშნეთ
სიმბოლოთი:
ფეხბურთელებს არ მოსწონთ თავიანთი პროფესია.
ისინი ახლა ფეხბურთელები არიან, მაგრამ შეიძლება სხვა პროფესია აერჩიათ.
ცნობილი ფეხბურთელების საქმეები ცუდად მიდის.
ცნობილი ფეხბურთელები პროფესიას იცვლიან.

ფეხბურთი რომ არა...

ლევან სეფისკვერაძე

ალბათ, საინტერესოა, ვინ იქნებოდნენ ცნობილი მწვრთნელები, მსაჯები და ფეხბურთელები, თავის
დროზე, ფეხბურთის ნაცვლად სხვა ხელობისთვის რომ მოეკიდათ ხელი. ანუ, სხვანაირად რომ ვთქვათ,
ფეხბურთში მათი საქმეები ისე რომ არ წასულიყო, როგორც წავიდა...
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ფეხბურთელები რომ არ გამხდარიყვნენ, ვინ იქნებოდნენ?
დაწერეთ, რომელი პროფესია შეესაბამება თითოეულ მათგანს:
ანდრეს ინიესტა ფეხბურთელი რომ არ გამხდარიყო, ....................................................
............................................................................................................................ იქნებოდა.

კრიშტიანუ რონალდუ ფეხბურთელი რომ არ ყოფილიყო, ..............................................
........................................................................................................................ გახდებოდა.

ფრანჩესკო ტოტი ფეხბურთელი რომ არ გამხდარიყო, .................................................
........................................................................................................................... იქნებოდა.

ლეო მესი ფეხბურთელი რომ არ ყოფილიყო, .................................................................
......................................................................................................................... გახდებოდა.

ჯიუნეით ჩაქირი მსაჯი რომ არ გამხდარიყო, ......................................................
............................................................................................................................ იქნებოდა.

მარიო ბალოტელი ფეხბურთელი რომ არ ყოფილიყო, ...................................................
........................................................................................................................ გახდებოდა.

გადაამოწმეთ თქვენი ვარაუდები – გადაიკითხეთ ტექსტი და მიუწერეთ სურათებს
ფეხბურთელების სახელები:

გასაგები მიზეზების გამო, ყველასთვის ცნობილი თურქი მსაჯი, ჯიუნეით
ჩაქირი, ალბათ თურქული არმიის უერთგულესი ასკერი გახდებოდა. შეუძლებელია
ამაზე უკეთესი ხელობა აერჩია ასეთ სწორხაზოვან და თავისნათქვამა ადამიანს.

ანდრეა პირლო და ანდრეს ინიესტა ფეხბურთელები რომ
არ ყოფილიყვნენ, ალბათ, მეღვინეები იქნებოდნენ, რაც
პრინციპში ისედაც არიან. ანდრეს ინიესტას კატალონიაში,
პირლოს კი ტოსკანასა და პიემონტში ისეთი მშვენიერი
ვენახები აქვთ, მოყვარეს გულს რომ გაუხარებს და მტერს
ნერვებს მოუშლის. მათი ღვინოები ევროპის ღვინის
ბაზარზეცაა გამოტანილი და კლიენტურაც არ აკლიათ.
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ლეო მესი ფეხბურთელი რომ არ ყოფილიყო, ალბათ, ტკბილეულის
მწარმოებელი კომპანიის თანამშრომელი იქნებოდა. ძნელად თუ ნახავთ
ფეხურთელს, რომელსაც კანფეტები ასე უყვარდეს. ფაქტობრივად, ერთ
ინტერვიუსაც ვერ ნახავთ, რომელშიც ლეო მესი თავის ტკბილისმოყვარეობაზე
არ საუბრობდეს და ამას ისეთი ნეტარებითა და თრთოლვით ამბობს, რომ
აშკარაა, ავბედითი კარიესი მის კბილებს კარგა ხანია ებრძვის და ემტერება.

მარიო ბალოტელი ფეხბურთელი რომ არ ყოფილიყო,
აუცილებლად გახდებოდა რესტორნისა და სასტუმროს
მცველი, რომლის მოვალეობაც შემთვრალ-გათავხედებული
კლიენტების დაწესებულებიდან გაპანღურებაა. წარმოიდგინეთ, გიჟმაჟი მარიო როგორ მიათრევს რესტორნის კარისკენ
ორ ჩხუბისთავს, რომლებმაც დანახარჯის გადახდაზე უარი
განაცხადეს.

კრიშტიანუ რონალდუ, ალბათ, მსახიობი გახდებოდა.
მის დანახვაზე პორტუგალიელი გოგონები დიდ ჟივილხივილს ასტეხდნენ და მისი შესრულებული როლებიდან
სასიყვარულო სცენები ყველაზე პოპულარული იქნებოდა.

ფრანჩესკო ტოტი, ალბათ, ერთადერთი ადამიანია, რომლის წარმოდგენა
სხვა ამპლუაში ძალიან ძნელია. ტოტი მეცნიერი, ტოტი მფრინავი, ტოტი ექიმი,
ტოტი მასწავლებელი, ტოტი ბარმენი — ამ ხელობებს ფრანჩესკო ისევე
ვერაფერს გაუგებდა, როგორც კატა არითმეტიკას. კიდევ კარგი, ფრანჩესკო
ფეხბურთელი გახდა, თორემ ღმერთმა იცის, ასეთი მოუხერხებელი კაცი რა
ამბებს დაატრიალებდა...

იპოვეთ ტექსტში სიტყვა პროფესიის სინონიმი:
პროფესია
იპოვეთ ტექსტში ზმნები, რომლებიც მოჰყვება ფრაზას „რომ არ ყოფილიყო / რომ არ
ყოფილიყვნენ“:
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ა. მიუსადაგეთ ერთმანეთს პარალელური ფორმები:

ბ. იპოვეთ ამ ზმნებში არარეალური მოქმედების გამომხატველი აფიქსი:

მოიფიქრეთ, არჩეული პროფესიის გარდა, რომელი სხვა პროფესია შეეფერება თქვენს
ჯგუფელებს. გამოიყენეთ ყალიბი:
......................................................................................... რომ არ ყოფილიყო, .............................................. იქნებოდა.

naklebad moTxovnadi profesiebi

ა. თქვენი აზრით, რომელია ნაკლებად მოთხოვნადი პროფესიები?
იმუშავეთ მცირე ჯგუფებში და დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრებები.
ბ. წარუდგინეთ თქვენი მოსაზრებები ჯგუფელებს და გამართეთ დისკუსია.
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წაიკითხეთ ტექსტი და შეადარეთ, რომელი პროფესიები / არგუმენტები ემთხვევა
თქვენს მოსაზრებებს.

ნაკლებად მოთხოვნადი პროფესიები – რომელი სპეციალობის ადამიანები ვეღარ
დასაქმდებიან?
ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ფონზე პროფესიები, რომლებიც ძველ
ტექნოლოგიებს ეფუძნება და როგორებიცაა: გაზეთის რეპორტიორები, ფოსტალიონები და ხის
მჭრელები ძალიან სწრაფად "ბერდებიან".
CareerCast-ის ახალმა კვლევამ, რომელიც აშშ-ის დასაქმების ბიუროს სტატისტიკას
ეფუძნება, 10 პროფესია გამოავლინა, რომლებიც შესაძლოა, 2022 წლისთვის საერთოდ გაქრეს.
გამოცემა Business Insider ამ პროფესიების ჩამონათვალს და მათი შესაძლო გადაშენების
მიზეზებს გვთავაზობს:
ფოსტალიონი
პროფესიის აღწერა — ფოსტის დახარისხება და დადგენილი მარშრუტით ადგილზე
მიტანა, ავტომობილით ან ფეხით.
მიზეზები — მოთხოვნის შემცირება 2022 წლისთვის — 28%-ით. ელექტრონული ფოსტის
ფართო გამოყენება მნიშვნელოვნად ამცირებს მოთხოვნას ქაღალდის ფოსტაზე, ამიტომაც,
მომავალში სულ უფრო ცოტა თანამშრომელი იქნება საჭირო.

ფერმერები
პროფესიის აღწერა — ფერმის, რანჩოს, სათბურების, ინკუბატორებისა და სხვა
სასოფლო-სამეურნეო დაწესებულების მართვა.
მიზეზები — მოთხოვნის შემცირება 2022 წლისთვის — 19%-ით. ტექნოლოგიური
პროგრესი საშუალებას მისცემს ფერმის მფლობელებს იგივე სამუშაო ნაკლები
თანამშრომლების პირობებში შეასრულონ.
კომუნალური მომსახურების თანამშრომლები
პროფესიის აღწერა — მრიცხველებისა და ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირისა და
წყლის მოხმარების კონტროლი.
მიზეზები — მოთხოვნის შემცირება 2022 წლისთვის — 19%-ით. სულ უფრო მეტი
კომპანია და ადამიანი ამონტაჟებს საკუთარ სახლებში ელექტრონულ ამთვლელ აპარატებს,
რომელთა დახმარებითაც მონაცემების შემოწმება შესაძლებელია ყოველ სახლში მისვლის
გარეშე. ამიტომაც მოთხოვნა ამგვარ "კონტროლიორებზე" შესამჩნევად შემცირდება.
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გაზეთის რეპორტიორი
პროფესიის აღწერა — მნიშვნელოვან მოვლენებზე ფაქტების მოძიება და ანალიზი,
ინტერვიუს, გამოძიებისა და ანალიტიკური მასალის მომზადება.
მიზეზები — მოთხოვნის შემცირება 2022 წლისთვის — 13%-ით. ონლაინმედიის
განვითარება ავიწროებს ტრადიციულ გაზეთებს, ისინი კარგავენ მკითხველებს, ასევე
შემოსავლებს რეკლამიდან. როდესაც შემოსავლები კიდევ უფრო შემცირდება, ისინი ვეღარ
შეძლებენ იმდენივე ჟურნალისტის დაქირავებას, რამდენსაც ადრე.
ტურისტული აგენტი
პროფესიის აღწერა — ტურისტებისათვის ტურების შერჩევა და ორგანიზება. აქ შედის
დასვენების ადგილის, მოგზაურობისათვის ტრანსპორტის სახეობის, გამგზავრების დღის,
განთავსებისა და ხარჯების საუკეთესო ვარიანტის შერჩევა.
მიზეზები — მოთხოვნის შემცირება 2022 წლისთვის — 12%-ით. მრავალი მოგზაური,
დღესდღეობით, უპირატესობას ანიჭებს საკუთარი დასვენების დამოუკიდებლად და
ონლაინრესურსების მეშვეობით დაგეგმვას, იმის მაგივრად, რომ დახმარებისათვის აგენტს
მიმართოს.
ხის მჭრელი
პროფესიის აღწერა — ხის ჭრა ცულის ან ბენზოხერხის მეშვეობით, ხის მახასიათებლებისა და ხის ჭრის მეთოდების, აგრეთვე უსაფრთხოების ტექნიკის ცოდნა.
მიზეზები — მოთხოვნის შემცირება 2022 წლისთვის — 9%-ით. ტექნოლოგიური
მიღწევების დახმარებით ფიზიკურად მომუშავე სპეციალისტების პროფესიები ნაკლებად
მოთხოვნადი ხდება. ამასთან, მცირდება მოთხოვნა ქაღალდზე, რადგანაც ადამიანები
ინფორმაციას ელექტრონულად ინახავენ.
ბორტგამცილებელი
პროფესიის აღწერა - ფრენისას თვითმფრინავის მგზავრებისათვის მომსახურების გაწევა
უსაფრთხოებისა და კომფორტის კუთხით. მოვალეობებში შედის მგზავრების მიღება,
ბილეთების შემოწმება, უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქტაჟი და საკვებით უზრუნველყოფა.
მიზეზები — მოთხოვნის შემცირება 2022 წლისთვის — 7%-ით. სტიუარდესების
შემცირების საშიშროება გამოწვეულია კრიზისით. სპეციალისტების პროგნოზებით, უახლოეს
მომავალში სიტუაცია არ შეიცვლება.
ხარატი
პროფესიის აღწერა — ბურღების, დაზგა-დანადგარების გამართვა და ექსპლუატაცია,
ხის, მეტალისა და პლასტმასის დამუშავება და ა.შ.
მიზეზები — მოთხოვნის შემცირება 2022 წლისთვის — 6%-ით. დღესდღეობით
ტექნოლოგიების განვითარება საშუალებას იძლევა, რომ დიდი ოდენობის სამუშაო ნაკლები
რაოდენობის ადამიანის დახმარებით შესრულდეს, შესაბამისად, ამ სპეციალისტებზე
მოთხოვნა მცირდება.
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ტიპოგრაფიის მუშაკი
პროფესიის აღწერა — პოლიგრაფიული მოწყობილობების გამართვა, მომსახურება და
ექსპლუატაცია.
მიზეზები — მოთხოვნის შემცირება 2022 წლისთვის — 5%-ით. რაც უფრო მეტი
ციფრული ტექნოლოგია გამოიყენება ტიპოგრაფიაში, მით უფრო ნაკლები ადამიანური
რესურსია საჭირო.
საგადასახადო ინსპექტორი
პროფესიის აღწერა — განსაზღვროს საგადასახადო ვალდებულება ან ამოიღოს
გადასახადები ცალკეული პირებისა და ფირმებისაგან მოქმედი კანონმდებლობისა და
წესების შესაბამისად.
მიზეზები — მოთხოვნის შემცირება 2022 წლისთვის — 4%-ით. ახალი ტექნოლოგიები
საშუალებას აძლევს კომპანიებს აკონტროლონ გადასახადები და მოახდინონ მათი გადახდის
პროცესის ოპტიმიზაცია. ამიტომაც, ეს სპეციალისტები სულ უფრო ნაკლებად საჭირონი
გახდებიან.
წყარო: ubr.ua
http://news.edu.aris.ge/eduworld/8144-gadaSenebis-piras-myoﬁ-profesiebi-romeli-specialistebi-veRar-dasaqmdebian.html

გადახედეთ ტექსტს და განმარტეთ, რას აკეთებს თითოეული პროფესიის წარმომადგენელი,
გამოიყენეთ ყალიბი “ის, ვინც”:

ა. ფოსტალიონი არის ის, ვინც ახარისხებს წერილებს და ..................................................................... ,
ავტომობილით ან ფეხით.
ბ. ფერმერი .......................................................................................................................................................
გ. გაზეთის რეპორტიორი ..............................................................................................................................
დ. ტურისტული აგენტი ................................................................................................................................
ე. ხის მჭრელი ..................................................................................................................................................
ვ. ბორტგამცილებელი ...................................................................................................................................
ზ. ხარატი .........................................................................................................................................................
თ. ტიპოგრაფიის მუშაკი ...............................................................................................................................
ი. საგადასახადო ინსპექტორი .....................................................................................................................
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mogzauroba

მოსმენა:
ინტერვიუს გაგება ალპინიზმის თემაზე.
კითხვა:
ინსტრუქციების გაგება მთამსვლელობის
თემაზე (ალპინისტისთვის ინსტრუქციები,
კარვის გაშლის ინსტრუქციები), ლაშქრობის
შესახებ დაწერილ ტექსტში ძირითადი
ინფორმაციის გაგება.
ლაპარაკი:
რჩევის მიცემა, როგორ დაისვენოს
მეგობარმა.
წერა:
საკუთარი მოგზაურობის აღწერა
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მეორე კავშირებითი
● „უნდა“ ზმნა აუცილებლობის
კონტექსტში
● დონიანი და უნიშნო ვნებითი
● წარსული დროის მიმღეობა
(– ული / – ილი)
● ბრძანებითი (გამეორება-გაღრმავება)
● დანიშნულების სახელების წარმოება
(სა-...-ი, სა-...-ო, სა-...-ე)
ალპინიზმთან დაკავშირებული
აღნიშვნები რუკაზე;
სამოგზაურო აღწურვილობა;
მოგზაურის დღიურის წარმოებასთან
დაკავშირებული ლექსიკა.

bloki 1
bloki 2
bloki 3
bloki 4
turebi

–
–
–
–

alpinizmi
karvis gaSla
mogzauris Canawerebi
mogzaurTa tipebi da
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alpinizmi
ა. დააკვირდით პირობით აღნიშვნებს ქვემოთ მოცემულ პოსტერი და მიუწერეთ ფრაზებს
შესაბამისი სიტყვა: როგორი მონაკვეთია / ადგილია?

pirobiTi aRniSvnebi
sirTulis gradacia

martivi

rTuli

ადგილის აღნიშვნები

მწვერვალი

ფოტოს გადაღების ადგილი და
მიმართულება

ქვათაცვენა

ნაპრალები
ზვავსაშიში მონაკვეთი
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saSualo

ტბა

კარნიზი

შესაძლებელია ცხენით ასვლა

სა .................................................... მონაკვეთი

შესაძლებელია მანქანით გადაადგილება

........................................................ მონაკვეთი

შესაძლებელია ფეხით გადაადგილება

........................................................ მონაკვეთი

აუცილებელია ფეხით და ჩაბმული მოძრაობა

........................................................ მონაკვეთი

შესაძლებელია კარვის გაშლა

............................................................. ადგილი

მწვერვალის ფეხით დალაშქვრის (იერიშის) საწყისი პუნქტი

............................................................... კარავი

ბ. თქვენ მიერ ამოწერილ სიტყვებში გამოყავით აფიქსები და მიუწერეთ, რომელი
სიტყვიდან არის ნაწარმოები მოცემული ზედსართავი:

სა-ცოც-ი

ცოცვა

გ. რას გამოხატავს აფიქსები სა- … -ო/-ე/-ი? მონიშნეთ სწორი პასუხი:

მიმართულება
დანიშნულება
სადაურობა

დააკვირდით სურათს და იპოვეთ შემდეგი შემოკლებების მნიშვნელობა:

მწვ. ჩრდ. უშბა
4254 მ

მწვ. სამხ. უშბა
4700 მ

მწვ. = .................
მ = ...................
სთ = ...................
სამხ. =...................
ჩრდ. =...................

მწვ. მაზერი
6012 მ
უშბის პლატო
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ნახეთ ინტერვიუს ვიდეოჩანაწერი (4.1) და მონიშნეთ სწორი პასუხი:
ა. რა პროფესიის არის ბიძინა გუჯაბიძე?
მთამსვლელი
რეჟისორი
ჟურნალისტი
ფოტოგრაფი
ბ. რომელი მწვერვალი დაიპყრო ბიძინა გუჯაბიძემ ორჯერ?
„ევერესტი“
„მყინვარწვერი“
„უშბა“
„კილიმანჯარო“
გ. ვისთან მოუწია ბიძინა გუჯაბიძეს თანამშრომლობა?
მთამსვლელთან
რეჟისორთან
ჟურნალისტთან
ფოტოგრაფთან

მოუსმინეთ ინტერვიუს ვიდეოჩანაწერს (4.1) და დაწერეთ, როდის მოხდა ესა თუ ის მოვლენა
ბიძინა გუჯაბიძის ცხოვრებაში:

x

ყველაზე დიდი პაუზა

x

მთაში წასვლის პირველი სურვილი

x

პირველი ალპინიადა

x

პირველი სერიოზული და ყველაზე ტრაგიკული ექსპედიცია

იმუშავეთ წყვილებში: მოუსმინეთ ინტერვიუს ვიდეოჩანაწერს (4.1) და ამოწერეთ, რას ფიქრობს
ბიძინა გუჯაბიძე მსახიობის პროფესიაზე?
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უყურეთ გადაცემის ვიდეოჩანაწერს (4.1) და მონიშნეთ სწორი პასუხი:
რატომ უნდოდა ამერიკელ რეჟისორს ბიძინა გუჯაბიძესთან შეხვედრა?

კონსულტაცია სჭირდებოდა მთასთან დაკავშირებით
უნდოდა, რომ შეეთავაზებინა მისთვის როლი ფილმში
მსახიობის დუბლიორად ფილმში რთული ილეთების
განსახორციელებლად

karvis gaSla
იმუშავეთ მცირე ჯგუფებში. გაგიშლიათ თუ არა კარავი? დაალაგეთ აქტივობები თანამიმდევრულად:
დასაბანაკებელი მიწის მონაკვეთის მოწესრიგება
კარვის გაშლის სიმულაცია
დასაბანაკებელი ადგილის შერჩევა
კარვის ელვა შესაკრავის შეკვრა
ზედა ტენტის დამაგრება
პალოების ჩარჭობა მიწაში

ა. იპოვეთ ტექსტების შესაბამისი ილუსტრაციები და დაალაგეთ თანამიმდევრობით ცხრილში:

ბ. მიუსადაგეთ ტექსტები ილუსტრაციებს და შეავსეთ ცხრილი.
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როგორ გავშალოთ კარავი ისე, რომ თავზე არ დაგვემხოს, წვიმა არ ჩამოგვივიდეს და
დილით არ აღმოვაჩინოთ, რომ კარავს ძირს ნახვრეტები აქვს და ჭიანჭველა შემოსეირნებულა.

1. კარვის კარის „ ზმეიკა “ აუცილებლად დაკეტილი უნდა იყოს .
წინააღმდეგ შემთხვევაში კარავში შევა: ბუზი, ფუტკარი, გველი, ხვლიკი,
თაგვი, პეპელა, ხოჭო – ყველაფერი ის, რაც იქვე დაცოცავს, დაფრინავს და
დახტის . სუფთა ჰაერის შესასვლელად მხოლოდ ბადის დატოვება
სრულიად საკმარისია.

2. გაშლამდე აუცილებლად უნდა შევამოწმოთ, რომ მიწაზე ბასრი ქვები,
გადაჭრილი მცენარეები, შუშის ნამსხვრევები არ იყოს. ჯერ ერთი, ძილის
დროს შეგვაწუხებს ამობურცულობები, თან დიდია ალბათობა, რომ კარვის
ძირი გაიხვრიტება.

3. კარვის გაშლის ეტაპების თანამიმდევრობა, როგორც წესი, განსხვავდება ხოლმე, მაგრამ არსებობს რამდენიმე წესი, რომლებიც სასურველია,
რომ დავიცვათ. თუ კარავს პირველად შლით, ჯობს ან სახლში გაშალოთ
პირველად, ან ინსტრუქცია წაიღოთ თან. უკეთესია, გამოცდილ მოლაშქრეს
სთხოვოთ დახმარება. დახმარება აუცილებლად დაგჭირდებათ, კარვის
სწრაფად გაშლას სულ ცოტა ორი ადამიანი სჭირდება.
4. კარვის “იატაკის” ოთხივე კუთხე კარგად უნდა იყოს დაჭიმული და
პალოები ბოლომდე ჩასული მიწაში. პალოები უნდა ჩავარჭოთ ცერად,
წვერით კარვისკენ, და არა ვერტიკალურად. ასე უფრო ძნელად
ამოვარდება. თუ ამინდი უარესდება, თოკები კარგად უნდა დაიჭიმოს.
პალოს ჩარჭობისას თუ წინააღმდეგობა გხვდებათ, ძალა არ უნდა
დაატანოთ. კიდევ სცადეთ რამდენიმეჯერ. ნახევრამდე ჩასული პალო
ოდნავ შეაჯანჯღარეთ და მერე ჩაერჭობა. თუ ძალას დაატანთ, დაგრეხილი
პალოები შეგრჩებათ ხელში.
5. კარვის გასაშლელად იდეალური რელიეფი არის 5 – 10 %-იანი
დახრილობის ზედაპირი. სწორ ზედაპირზე წვიმის დროს გუბეები დგება.
დამრეცი ზედაპირი კი უზრუნველყოფს წყლის გადინებას. კარავი
ცეცხლისგან მოშორებით, ქარის მიმართულების საწინააღმდეგო მხარეს
უნდა გავშალოთ. არ უნდა იყოს მაღალი ხის ქვეშ, ძალიან დამრეც
ზედაპირზე, მდინარესთან, ღელესთან ან წყაროსთან ძალიან ახლოს. ასევე
ჯობს, ადამიანის საცხოვრებელს მოვერიდოთ.

6. ზედა და ქვედა ტენტი ერთმანეთს არ უნდა ეხებოდეს. თუ ეხება,
წვიმის ჩამოსვლა იოლდება. თუ კონსტრუქცია საშუალებას იძლევა, ზედა
ტენტი შიგნითა მხრიდან დამატებით მაგრდება კარვის ჯოხებზე.

* ზმეიკის ქართული შესატყვისია ელვა შესაკრავი, მაგრამ ეს სიტყვა ყოველდღიურ
მეტყველებაში ნაკლებად გამოიყენება. დამკვიდრებულია რუსული ფორმა "ზმეიკა".
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დააბოლოვეთ წინადადებები, დაალაგეთ თანამიმდევრულად და შექმენით კარვის გაშლის მოკლე
ინსტრუქცია (შეგიძლიათ გადაიტანოთ პლაკატზეც):
კარვის კარის ელვა შესაკრავი აუცილებლად ..............................................................................................
გაშლამდე ................................................................................... , რომ მიწაზე წვეტიანი ნაწილები არ იყოს.
კარავი პირველად სახლში უნდა ........................................................................................................................
“იატაკის” ოთხივე კუთხე ......................................................................................................................................
კარავი ცეცხლისგან მოშორებით .........................................................................................................................
ზედა და ქვედა ტენტი ...........................................................................................................................................

დააკვირდით თქვენ მიერ შექმნილ ინსტრუქციებს. რომელი სიტყვა გვხვდება ყველა ამ
წინადადებაში?

ა. იპოვეთ ინსტრუქციების ტექსტებში სხვა ზმნები „გ" ფორმით (შემსწავლელის რვეული, ბლოკი
2, დავალება 2ბ, ცხრილის მესამე სვეტში, ფორმა „გ“). რა საერთოა მათ შორის? რა ნიშანი აერთიანებს მათ?
ბ. იპოვეთ ტექსტებში სხვა უპირო ფორმის ზმნები განსხვავებული მარკერით - დ.
გ. გადაიყვანეთ დონიანი ზმნები ფორმა „ა“-ში (შემსწავლელის რვეული, ბლოკი 2, დავალება 2ბ,
ცხრილის პირველ სვეტში, ფორმა „ა“ და „გაარკვიეთ", რომელი უპირო ფორმა იწარმოება „ი-“ მარკერით
და რომელი „-დ“ მარკერით.

დაწერეთ პირველ დავალებაში მოცემული ინსტრუქციები უფრო ოფიციალური
ფორმით ვნებითი გვარის ზმნების გამოყენებით.
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mogzauris Canawerebi
იმუშავეთ წყვილებში და გაეცანით ქართველი ბლოგერის ჩანაწერებს. გისარგებლიათ მსგავსი
მომსახურებით? რა არის ასეთი მომსახურების დადებითი და უარყოფითი მხარეები?
ხვალ ჩემი მოგზაურობა იწყება, რომელსაც რამდენიმე თვის განმავლობაში ვგეგმავდი. ეს ჩემთვის
პირველი ტურია, რომელიც მთლიანად მე და ჩემმა მეგობარმა შევადგინეთ. დაგეგმვის დროს მივხვდით,
რომ თუკი პირველად მოგზაურობ და გინდა, სასიამოვნო შთაბეჭდილებებთან ერთად გამოცდილებაც
მიიღო, აუცილებლად ყველაფერი თვითონ უნდა მოაგვარო. ჩვენც მთელი მოგზაურობის მარშრუტი
ჩვენით მოვიფიქრეთ და ინტერნეტის დახმარებით ყველაფრის წინასწარ დაჯავშნაც შევძელით. ამ
პროგრამაში გიამბობთ რამდენიმე საიტის შესახებ, რომლებიც დაგეხმარებათ დაგეგმოთ საკუთარი
მოგზაურობა და საკმაო ფულიც დაზოგოთ.
www.skypiker.com — საიტზე ჩამოთვლილია ყველაზე იაფი მიმართულებები თქვენი ქალაქის
აეროპორტებიდან. შესაბამისად, ასე შეგიძლიათ ბილეთში ზედმეტი საფასურის გადახდას გვერდი
აუაროთ და ალტერნატიულ მარშრუტზე იფიქროთ, რომელსაც ბუკლეტებში ვერ ამოიკითხავთ. საჭიროა
ცოტა ფანტაზია და კიდევ რამდენიმე საიტი, რომ მოგზაურობა სახალისოც გამოვიდეს და ბიუჯეტიც
დიდად არ დაზარალდეს. როცა ამსტერდამში ვიქნებით, ჩვენთან კიდევ ერთი ადამიანი უნდა ჩამოვიდეს,
ფრენა თბილისიდან ამსტერდამამდე კი ძალიან ძვირია, მით უმეტეს ქართველი ახალგაზრდებისთვის,
რომლებსაც ყოველ ნაბიჯზე განსაზღვრული ბიუჯეტი აქვთ. საიტი გვაუწყებს, რომ გაცილებით იაფი
ჯდება საქართველოდან ჩასვლა ეინდჰოვენში, საიდანაც ამსტერდამში საათსა და ოც წუთში ჩახვალთ
ავტობუსით, რომელიც ნახევარ საათში ერთხელ გადის. საიტი გთავაზობთ თითქმის ყველა მიმართულებას
საქართველოდან – უბრალოდ, უნდა შეარჩიოთ სასურველი ვარიანტი.
www.seat61.com — მგზავრი 61-ე სავარძლიდან გიყვებათ, თუ როგორ უნდა გადაადგილდეთ
მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მატარებლით. ამ საიტის პოვნა განსაკუთრებით დამეხმარა, ვინაიდან
ჩვენი მოგზაურობის მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ქალაქი ვნახოთ ევროპაში, თუნდაც ამ ქალაქებში
მხოლოდ ერთი დღით გავჩერდეთ. საიტის მიზანია, შემოგთავაზოთ თვითმფრინავით მოგზაურობის
ალტერნატივა, რაც საკმაოდ იაფიცაა და სახალისოც. საიტზე, უბრალოდ, ირჩევთ ქალაქს, საიდანაც
გინდათ მოგზაურობის დაწყება და ქალაქს, სადაც ჩასვლას აპირებთ. საიტი გთავაზობთ მატარებლების
განრიგს, სხვადასხვა მატარებელში პირობებისა და მდგომარეობის აღწერას, ბილეთების ფასებს და
შესაძლო გაჩერებებს, სადაც ასევე გაატარებდით რამდენიმე დღეს.
www.blablacar.com — ასევე სასარგებლოა საიტი მათთვის, ვისაც ქალაქიდან ქალაქში გადაადგილება
სურს და ამაში ბევრი ფულის დახარჯვაც არ უნდა. საიტზე რეგისტრირდებიან ადამიანები, რომლებიც
მანქანით აპირებენ, მაგალითად, პრაღიდან ბერლინში წასვლას და მანქანაში თავისუფალი ადგილი აქვთ.
ეს ადამიანები თანამოსაუბრესაც მიესალმებიან და თანაც საკმაოდ დაბალ ფასად შემოგთავაზებენ
გადაადგილებას. მაგალითად, პრაღიდან ბერლინში შეიძლება სულ 10-15 ევროდ ჩახვიდეთ. თანაც, ყველა
მძღოლს, რომლებიც საიტზე არიან დარეგისტრირებული, აქვთ თავიანთი რეიტინგი, რომელსაც მათ წინა
მგზავრები უწერენ და სასურველი თანამგზავრის არჩევაში ესეც დაგეხმარებათ.
www.couchsurﬁng.com — მოგზაურობისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქსელია, რომელიც
ერთმანეთთან აკავშირებს საერთო ინტერესების ადამიანებს მთელ მსოფლიოში. ამ საიტს საქართველოშიც
ბევრი მომხმარებელი ჰყავს, რომლებიც მზად არიან სტუმრებს თბილისში უმასპინძლონ და მათ ღამის
გასათევი შესთავაზონ. საიტის კონცეფცია მარტივია: დარეგისტრირების დროს მიუთითებ, თუ რომელ
ქალაქში ცხოვრობ და შეგიძლია თუ არა სტუმრების მიღება. ასევე აღწერ საკუთარ თავს, რა გაინტერესებს,
რა გიყვარს, რამდენ ადამიანს დაიტოვებდი და ა.შ. ამ მონაცემების მიხედვით მოგზაურები არჩევენ
სასურველ მასპინძელს, რომელიც, სურვილისამებრ, ან დაგთანხმდება მასპინძლობაზე, ან – არა. საიტი
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საშუალებას გაძლევს უფასოდ იპოვო ღამის გასათევი უამრავ ქალაქში და ამ ქალაქის მცხოვრებლები
მარტივად გაიცნო. ″ქოუჩსერფერები″ (მასპინძლის მაძიებლები) ერთ-ერთი ყველაზე მეგობრული ხალხია,
რომელიც კი ოდესმე შემხვედრია.

უფრო ხშირად რომელი ტრანსპორტით მგზავრობთ ხოლმე მოგზაურობის დროს? გაუზიარეთ
თქვენი გამოცდილება მეწყვილეს.

ა. წაიკითხეთ მოლაშქრის ჩანაწერები და დახაზეთ რუკაზე აღწერილი მარშრუტი ტექსტში
ნახსენები შესაბამისი ადგილებით.

ლაშქრობის სიამტკბილობა / მისტიკური ხევსურეთი
უკვე მესამე წელია ყოველ ზაფხულს ვიკიდებ ზურგზე რიუკზაკს*, ვაწყობ ორი-სამი დღის
სამყოფ საკვებს, ტანსაცმელს, დამატებით აღჭურვილობას ლაშქრობისთვის და ხევსურეთისკენ
მივეშურები. ხევსურეთზე უფრო მისტიკური ადგილი,
ალბათ, დედამიწაზე ძნელად თუ მოიძებნება. ამ
მიწაზე ფეხის დადგმისთანავე გრძნობ განსაკუთრებულ ენერგეტიკულ მუხტს, რომლის მძლავრი
ენერგიაც თბილისში დაბრუნების შედეგაც დიდი ხნის
განმავლობაში რჩება შენში და გრძნობ ამ ძალას.
ლაშქრობა ჯუთადან დავიწყეთ, რომელიც ხევში,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. ჯუთას
ხეობა განთავსებულია ზღვის დონიდან 2200 მეტრზე.
აქედან გზა ჭაუხის უღელტეხილისკენ საკმაოდ შორი
და დამღლელია. განუწყვეტლივ ზევით, უფრო და
უფრო მაღალ რელიეფზე გიწევს სიარული, სანამ სულ
ცაში არ აღმოჩნდები. თავად ჭაუხის უღელტეხილი ზღვის დონიდან 3338 მეტრზე მდებარეობს და
მისი ზედაპირის დიდი ნაწილი უდნობი თოვლით არის დაფარული.
* სიტყვა რიუკზაკი ყოველდღიურ მეტყველებაში გამოიყენება, მაგრამ მისი ქართული შესატყვისია ზურგჩანთა.
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აქ პირდაპირი მნიშვნელობით გზაზე ყრია მთის
ბროლი. მთის ბროლის მაგიური თვისებები მსოფლიოს
სხვადასხვა კულტურაში გამოიყენება სხვადასხვა მიზნით.
დიდი დატვირთვა აქვს აღმოსავლურ მისტიციზმში,
როგორც ჩინურ, ტიბეტურ, ასევე ინდურ კულტურაში.
საქართველოს აღმოსავლეთის მთიანეთში კი მთის ბროლს
იყენებენ ხატის და საფლავის მოსართავად, ასევე ხშირად
გვხვდება წყაროს თავზე. დღისით მზეზე თეთრად
ბრწყინავს მისი ზედაპირი, ღამით კი მთვარის შუქს
ირეკლავს და ერთგვარ მანიშნებლადაც შეიძლება
გამოდგეს, რათა წყაროს მიაგნო. წელს ჭაუხიდან წამოვიღე მთის ბროლის რამდენიმე ნატეხი,
რომელიც მართლაც ცაში ვიპოვე, უღელტეხილის უმაღლეს მწვერვალზე ძნელად თუ დაიჯერებ,
რომ რამდენიმე წუთის წინ ასეთ სიმაღლეზე იყავი – ერთი ხელის გაწვდენაზე ღმერთთან. ალბათ,
ასეთი რელიეფის გამო არის დაკავშირებული ამ მიწაზე ყველა კუთხე-კუნჭული ლეგენდებთან
დევებზე და ღვთის შვილებზე. აბუდელაურის ტბები ის ადგილია, სადაც ხევსურული მითის
მიხედვით, იახსარმა (ღვთის შვილმა) უკანასკნელი დევი დაამარცხა.
როგორც კი მწვერვალზე ფეხს შედგამ და
ხევსურეთი გამოჩნდება, ხვდები, რომ ეს ის ადგილია,
სადამდე მისაღწევადაც ღირდა ამხელა გზის გამოვლა.
უყურებ 3338 მეტრიდან დაბლა, შენ წინ გაშლილ
ველს სა მი ტბით და სა მყა რო ფერებს იძენს.
აბუდელაურზე სამი ტბაა – თეთრი, მწვანე და ლურჯი.
სახელები პირობითი სულაც არ არის. სამივე ტბის
ფერი მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისაგან.
აქედან ერთ-ერთ ტბასთან მოხდა სწორედ იახსარისა
და უკანასკნელი დევის შერკინება. ფშავხევსურული
მითის მიხედვით, დევები ავიწროებდნენ მოსახლეობას, ბილწავდნენ მათ სალოცავებს, პატივს
ჰყრიდნენ მათ ქალებს, ხოცავდნენ ბავშვებს. ამით შეწუხებულმა მთიელებმა თავიანთ ღვთაებებს
მიმართეს და სთხოვეს დახმარება დევების განდევნაში. ღმერთის კართან სათათბიროდ
შეკრებილმა ღვთისშვილებმა უზენაეს ღმერთს დევების დასჯა სთხოვეს. წინამძღოლის ასარჩევად
ღმერთმა ღვთისშვილთა ძალა გამოსცადა. მან სამოცლიტრიანი სასწორ-ჩარექი დაუდგა 63
ღვთისშვილს.
იახსარმა შეძლო მისი აღება და ღმერთმაც მას დაულოცა თავისი მშვილდი და ისარი. მაშინვე
შეიყარნენ დევები და დაიწყო დიდი ომი. იახსარმა ესროლა დევს, დევმა თავი კლდეს შეაფარა,
რომელიც ორად გაიპო. ლეგენდაში ნახსენები შუაზე გაპობილი უზარმაზარი ლოდის ნახვა
ახლაც შეგიძლიათ აბუდელაურის ტბებიდან როშკისკენ მიმავალ გზაზე. დევი აბუდელაურის
ტბაში ჩაეშვა, რის შემდეგაც იახსარი ჩაჰყოლია დევს. დევის უწმინდურმა სისხლმა ტბის პირი
შეკრა და იახსარს აღარ შეეძლო უკან ამოსვლა. ტბის პირას ოთხრქიანი და ოთხყურიანი ცხვარი
დაუკლავთ, რომლის სისხლმაც განწმინდა ტბა და იახსარი გათავისუფლდა.
აბუდელაურის ტბებიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს უახლოესი
დასახლებული წერტილი – სოფელი როშკა. ადგილი, სადაც ფშავხევსურული მითები და
ლეგენდები იღებს სათავეს, სადაც იბადებოდნენ გიგანტები და ღვთისშვილები, მის შემოგარენში
ყინულის სვეტებად აღმართულ კლდეებზე ბინას იდებდნენ ღმერთები, სადაც დღემდე ახსოვთ
ბუმბერაზთა შერკინება, ხარშავენ ნამდვილ ხევსურულ მთის ლუდს და გამვლელებს
უმასპინძლდებიან.
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ბ. მონიშნეთ თქვენ მიერ დახაზულ მარშრუტზე, სად არის მთის ბროლი, აბუდელაურის სამი ტბა
და ლეგენდარული ორად გაყოფილი ქვა.

იმუშავეთ ჯგუფებში და მოკლედ დაწერეთ ლეგენდა იახსარზე. შეადარეთ თქვენი და სხვა
ჯგუფების ვერსიები ერთმანეთს.

mogzaurTa ti pebi da turebi
ა. დაიყავით წყვილებად. მეწყვილეს დაუსვით მოცემული კითხვები და ინფორმაცია ჩაინიშნეთ.
შემდეგ როლები გაცვალეთ.

გიყვარს ბუნებაში ხეტიალი? ..................................................................................................................
თანახმა ხარ, კომფორტზე უარი თქვა და ერთკვირიან ლაშქრობაში წახვიდე?
................................................................................................................................................................................
ხელოვნებისა და კულტურის ძეგლების დათვალიერება გირჩევნია თუ ბუნების
საოცრებების? ......................................................................................................................................................
ხალხმრავალ ადგილებში თავს კარგად გრძნობ? ...............................................................................
ტრანსპორტის რომელი სახეობაა შენთვის ყველაზე კომფორტული?
................................................................................................................................................................................
როცა სამოგზაუროდ მიდიხარ, ბევრი ბარგი გიგროვდება? ............................................................
შენი აზრით, რამდენი დღით ან კვირით უნდა წავიდეს ადამიანი სამოგზაუროდ, რომ
მაქსიმალური სიამოვნება მიიღოს? ................................................................................................................
ისარგებლებდი გიდის მომსახურებით, თუ დამოუკიდებლად მოგზაურობა და
დათვალიერება გირჩევნია? .............................................................................................................................
მოგწონს გარუჯული კანი? .....................................................................................................................
ვთქვათ, ლაშქრობისას შენმა მეგობარმა ფეხი იღრძო. დასახლებული პუნქტი შორს
არის. შეგიძლია პირველადი დახმარების აღმოჩენა? ..................................................................................
თვლი, რომ ცათამბჯენი ღირსშესანიშნაობაა და თუ საშუალება მოგეცემა, უნდა ნახო?
................................................................................................................................................................................
მუზეუმები უფრო მოსაწყენია თუ ტყის სიჩუმე? ..............................................................................
აღმოსავლური ცივილიზაცია უფრო გიზიდავს თუ დასავლური? ................................................
უცხო ქალაქში მოგზაურობისას საყიდლებზე წახვიდოდი? ...........................................................
როგორ ფიქრობ, მოგზაურობა დამღლელი უფროა თუ სიამოვნების მომგვრელი?
................................................................................................................................................................................
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ბ. ჩანიშნული ინფორმაციის მიხედვით აღწერეთ, როგორი მოგზაურია თქვენი მეწყვილე და
შექმენით მისი “მოგზაურის პორტრეტი” ერთ ფურცელზე.

გააცანით ჯგუფელებს თქვენი მეწყვილის “მოგზაურის პორტრეტი”. დაასაბუთეთ თქვენი
მოსაზრება შესაბამისი არგუმენტებით.

გადახედეთ ტურების აღწერილობას და გადაანაწილეთ ისინი შესაბამის გრაფებში:

კომფორტული
ტური

მთაში მოგზაურობა ზღვაზე დასვენება

შოპინგის ტური

ლაშქრობა
კარვით

turis dajavSna

zafxulis turebi

2–dRiani turi baTumSi
dauviwyari 2–dRiani turi baTumSi

naxva: (1644)

turistuli marSrutis awyoba — Lucky travel in Georgia
2–dRiani turi baTumSi. turis farglebSi Cven movinaxulebT petras cixes, gonios
cixes, baTumis botanikur baRs, qobuleTis gasarTob park "cicinaTelas", qalaq baTums.
5-6 – kaciani jgufi.
turis Rirebulebaa 333 lari.
turis RirebulebaSi Sedis: mZRolis momsaxureoba; baTumis botanikuri baRis, goniosa
da petras cixis bileTebis safasuri, sastumros safasuri.
damatebiTi informaciisTvis dagvikavSirdiT:
tel.: 551-53-17-20; mail: luckytraveligeorgia@gmail.com
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2–დღიანი ლაშქრობა ფშავ-ხევსურეთში
ლაშქრობა ფშავ-ხევსურეთში
ტურის ხანგრძლივობა 2 დღე
ტურის მარშრუტი:
1-ლი დღე — გადაადგილება ტრანსპორტით. გასვლა დილით ადრე
ფშავის მიმართულებით. ჟინვალის წყალსაცავის გავლით ჩავალთ
ჩარგალში, სადაც მოვინახულებთ მე-19 საუკუნის დიდი პოეტის,
ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმს. შემდეგ დავაგემოვნებთ მინერალურ
წყალს "ვაჟას წყალს" პირდაპირ საბადოდან. ხევსურეთში, სოფელ
ბარისახოში დავათვალიერებთ ეთნოგრაფიულ მუზეუმს. შემდეგ
გავემგზავრებით სოფელ როშკაში (ზ.დ. 2000მ).
ღამისთევა კარვებში.
მე-2 დღე — საფეხმავლო მარშრუტი. დილიდან გავემართებით
აბუდელაურის ტბებისაკენ (ზ.დ. 2800 მ), მარშრუტის სიგრძე 7-9 კმ
ერთი მიმართულებით. საღამოს დაბრუნება თბილისში.
ტურის ღირებულებაში შედის:
— სატრანსპორტო მომსახურება;
— ორჯერადი კვება;
— პროფესიონალი გიდი;
საჭიროების შემთხვევაში ტურისტული აღჭურვილობა:
კარავი, საძილე ტომარა, ფარანი.
ფასში არ შედის :
— ალკოჰოლური სასმელები.

დაინტერესებული პირები
დაგვიკავშირდით:
ტელ.: +995 32 299 84 33
+995 790 99 05 50
+995 571 33 40 12
E-mail: info@touristtour.ge
Skype: touristtour.ge
http://www.touristtour.ge

ნიუ-იორკი, ვაშინგტონი, ფილადელფია, ბოსტონი, მონრეალი, ოტავა, ნიაგარის ჩანჩქერი
27/09/2013 - 07/10/2013 (10 ღამე/11 დღე)

ტურის ხანგრძლივობა –11 დღე
ჩაფრენა - ვაშინგტონი; გამოფრენა- ტორონტო.
პროგრამის დასაწყისი: ვაშინგტონი; დრო - 8:00 am
ტურის ღირებულება – 1 კაცი 3 200$
ფასში შედის:
სასტუმროში განთავსება მარშრუტის მიხედვით, საუზმე,
ექსკურსიები პროგრამის მიხედვით, ტრანსფერი, შიდა
გადასვლები.
ფასში არ შედის:
ავიაბილეთი თბილისი-სტამბოლი-ვაშინგტონი. ტორონტოსტამბოლი-თბილისი.
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გაატარეთ საუკეთესო დრო რომში, საუკეთესო ფასად!
შოპინგტური იტალიაში - მილანში
მოგზაურობის პერიოდი: 28 მარტი - 3 აპრილი
ღირებულება: 290 ევრო
ტურის პროგრამა:

1-ლი დღე (პარასკევი)
ჩაფრენა მილანში, ინდივიდუალური ტრანსფერი, ამორჩეულ
სასტუმროში ღამისთევა.
მე-2 დღე: (შაბათი)
დილის საუზმე სასტუმროში. მილანის ღირსშესანიშნაობების
დათვალიერება რუსულენოვან გიდთან ერთად
მე- 3 დღე: (კვირა)
დილის საუზმე სასტუმროში. ექსკურსია აუტლეტ სერავალეში –
170 მაღაზია!!!
მე- 4 დღე: (ორშაბათი)
დილის საუზმე სასტუმროში. ინდივიდუალური ტრანსფერი
მილანის აეროპორტში.
გამომგზავრება სამშობლოში
ფასში შედის:
— სასტუმროში განთავსება 3 ღამით
— დილის საუზმე სასტუმროში
— ექსკურსიები
— ავტობუსის ბილეთები „აუტლეტ სერავალეში“
— სამგზავრო დაზღვევა
— სავიზო მხარდაჭერა
ფასში არ შედის:
— ავიაბილეთი (ორი გზა), რომლის ღირებულებაა 250 ევრო
ტელ.: 2 300 700; 577 530 700
ან მოგვწერეთ: ana@goodtravel.ge
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თქვენ გეძლევათ შანსი მოსწყდეთ ქალაქის ორომტრიალს და დატკბეთ
ველური ბუნებით.

ბანაკი "ზეთა" ყაზბეგის რაიონის სოფელ ჯუთაში
მდებარეობს (რუკა იხილეთ www.zeta.ge) ზღვის დონიდან 2 300
მეტრზე, თბილისიდან 200 კილომეტრში.
ბანაკის ტერიტორია კეთილმოწყობილია: ელ. ენერგია,
ცივი და ცხელი წყალი, კომფორტული სველი წერტილები.
ნატურალური პროდუქტით დამზადებული საკვები. ჩვენთან
სტუმრობისას დღეებისა და ხალხის რაოდენობა განსაზღვრული
არ არის.
ტრანსპორტით მოსვლა შესაძლებელია სოფელ ჯუთამდე,
სოფლიდან "ზეთამდე" 900 მეტრი ფეხით სავალია.
ტარიფები
• სამკაციან ოთახში ერთი ადგილი - 40 ლარი
საუზმით -50 ლარი, სამჯერადი კვებით - 70 ლარი
• ექვსკაციან ოთახში ერთი ადგილი - 30 ლარი
საუზმით - 40 ლარი, სამჯერადი კვებით - 60 ლარი
• კარავში ღამისთევა (საძილე, მატრასი)- 17 ლარი
საუზმით-27 ლარი, სამჯერადი კვებით- 40 ლარი
https://www.facebook.com/zetacamping/info

შეარჩიეთ ტური, რომელიც თქვენს მეწყვილეს ყველაზე მეტად შეესაბამება და შესთავაზეთ მას ეს
მოგზაურობა. აღუწერეთ, რისი ნახვა შეუძლია, რა პირობებს სთავაზობს ტურისტული ბიურო და ეცადეთ
მოაწონოთ მას ეს ტური.

შეაჯერეთ შედეგები: დააჯგუფეთ პორტრეტები მოცემული ტურების ტიპების მიხედვით და
დაადგინეთ, რომელია ყველაზე პოპულარული ტური თქვენს ჯგუფში.
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sporti

მოსმენა:
ფრისბიზე ინტერვიუდან ამ სპორტის
შესახებ დეტალური ინფორმაციის გაგება
კითხვა:
სპორტის თემაზე დაწერილი ტექსტების
ძირითადი მნიშვნელობის და ცალკეული
დეტალების გაგება
ლაპარაკი:
მსჯელობა-დისკუსია სპორტის სახეობების
შესახებ
წერა:
სპორტული თამაშების წესების
ჩამოყალიბება

● ანუ კავშირი
● პირობითი წინადადებების ორი ტიპი:
თუ კავშირით
ის, ვინც/რომელიც კონსტრუქციით
სპორტის სახეობები და მათი
კლასიფიკაცია;
სპორტის ტრადიციული
სახეობები და მათთან დაკავშირებული
ლექსიკა;
ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებული
სიმბოლოები, პერსონაჟები და ადგილები;

bloki 1 –
bloki 2 –
saxeobebi
bloki 3 –
bloki 4 –

sporti da janmrTeloba
sportis uZvelesi
olimpiuri TamaSebi
jomardoba da frisbi

sporti da janmrTeloba
ა. მოცემული სურათებიდან სპორტის რომელი სახეობების დასახელება შეგიძლიათ?
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ბ. სპორტის რომელ სახეობებს იცნობთ? ჩამოწერეთ სპორტის სახეობები და შეადარეთ
თქვენი სია თქვენი მეწყვილის სიას. საბოლოო შედეგი წარუდგინეთ ჯგუფს.
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ა. გამოჰკითხეთ მეწყვილეს, სპორტის რომელი სახეობა მოსწონს და რატომ?
სპორტის სახეობა

მოგწონს თუ არა?

ფეხბურთი

არა

რატომ?
მოსაწყენია

ბ. მოუყევით ჯგუფს გამოკითხვის შედეგების შესახებ:
ჩემს მეწყვილეს არ მოსწონს ფეხბურთი იმიტომ, რომ / რადგან სპორტის ეს სახეობა მოსაწყენია.

გ. შეადარეთ ჯგუფელების მონაცემები და დაადგინეთ, რომელია ყველაზე პოპულარული სახეობა
თქვენს ჯგუფში.

ა. როგორ ფიქრობთ, ახდენს სპორტი გავლენას ჯანმრთელობაზე?
ბ. წაიკითხეთ ტექსტი და გადაამოწმეთ თქვენი ვარაუდი:
სპორტი ადამიანის ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. გარდა იმისა, რომ იგი წარმოადგენს
ჯანმრთელობის წინაპირობას, მას ასევე შეუძლია უამრავი სასიკეთო რამ მოუტანოს ადამიანს. "ჯანსაღ
სხეულში ჯანსაღი სულია" - ეს ფრაზა ყველასთვის კარგად არის ცნობილი და თუ ჩვენ გვინდა, რომ
გვქონდეს როგორც ჯანსაღი სხეული, ასევე სულიც, მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა მივაქციოთ მას და
გავითავისოთ ის, რომ სპორტი ამისათვის არის უპირველესი საშუალება, რომელიც დაგვეხმარება ჩვენი
მიზნის მიღწევაში. სპორტი ადამიანში უამრავ დადებით რეაქციას იწვევს. მაგალითად, აძლიერებს
იმუნიტეტს, ავითარებს ტვინის უჯრედებს და ა.შ. სპორტი ახალგაზრდას აშორებს ქუჩას და მას მომავლის
ქონის საშუალებას აძლევს, ასევე სპორტით თუ ხარ დაკავებული, ინტერესი არ გექნება ისეთი მავნე
ჩვევებისაკენ, როგორიცაა ალკოჰოლზე დამოკიდებულობა, სიგარეტი და, რაღა თქმა უნდა,
ნარკოტიკებისაკენ მიდრეკილება. თუ წარმატებული სპორტსმენი ხარ, შეიძლება არაერთი სიკეთე გაუკეთო
ადამიანებს, დაეხმარო მატერიალურად, რისი შემთხვევებიც თანამედროვე სპორტში ძალიან ხშირია. ასე
რომ, სპორტი უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ადამიანის კარგ და წარმატებულ ცხოვრებაში.
წყარო: https://sites.google.com/a/iliauni.edu.ge/giosport/sportis-mnishvneloba
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გ. დაწერეთ, რა უპირატესობა გააჩნია სპორტს:

sportis uZvelesi saxeobebi
რა გსმენიათ სპორტის ძველ სახეობებზე?

გადახედეთ ტექსტებს და დააკავშირეთ სურათებთან:

ლახტი
საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გავრცელებული ხალხური თამაში. მოთამაშენი
ორ გუნდად იყოფიან. თითოეულ გუნდში 5-5 ან 6-6 მოთამაშეა. შემოხაზავენ 6-8 ნაბიჯის
სიგანის წრეს, კენჭს ყრიან. კენჭი რომელსაც შეხვდება, ის გუნდი წრეში ჩადგება.
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თამაშისთვის საჭიროა იმდენი სარტყელი ანუ ქამარი, რამდენი წყვილი მონაწილეცაა.
დამცველები წრეში, ერთმანეთისგან თანაბარი მანძილის დაშორებით დაალაგებენ ქამრებს
ისე, რომ სარტყელი ხაზს ეხებოდეს, წვერი კი ცენტრისკენ იყოს მიქცეული და წრეში
ჩადგებიან. მათ ქამარზე ფეხის დადგმის უფლება არა აქვთ. თავდამსხმელები გარშემო
უვლიან და წრიდან ლახტის გამოტაცებას ცდილობენ. თუ ერთი ქამრის ხელში ჩაგდება
მაინც მოახერხეს, დანარჩენებს უკვე ადვილად გაიტაცებენ, რადგან შეუძლიათ
გატაცებული ქამრით დამცველებს წვივებში სცემონ და წრიდან სხვა ქამრებიც გამოიტანონ.
შეუძლიათ წრიდან დამცველის გამოთრევა და ამით მისი თამაშიდან გამოთიშვაც.
როდესაც ყველა ქამარს მოიტაცებენ, თავდამსხმელები იწყებენ მოწინააღმდეგეთა
“ახურებას” – ქამრებით მუხლს ქვემოთ ცემას. დამცველს შეუძლია მეტოქისთვის ქამრის
წართმევა (უკან დაბრუნებულ ქამარს დააგორგლებენ და დადებენ წრის შუაგულში),
მოიერიშის წრეში შეთრევა და ამით მისი თამაშიდან გამოთიშვა ან მოწინააღმდეგის
“ჩაჭრა” – მუხლქვევით ტერფის მორტყმა, რაც მოგების ტოლფასია. ამის შემდეგ როლები
იცვლება და თამაში თავიდან იწყება.

ლელო
დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული სპორტის უძველესი ეროვნული სახეობა,
გუნდური თამაში ბურთით. მოთამაშეთა მიზანია ბურთის მიტანა მოწინააღმდეგე გუნდის
პირით ხაზთან და ლელოს გატანა. ძველად გრძელი ლელოსთვის ირჩევდნენ 3-5, ხოლო
მოკლე ლელოსთვის – 2-3 კმ-ის სიგრძის ადგილს. სათამაშო ასპარეზი შემოფარგლული არ
იყო. თამაშობდა უბანი უბანთან, სოფელი სოფელთან, თემი თემთან. გურია-სამეგრელოში
ლელოს თამაში ბოლო დრომდე შემორჩა. მოედნის შუა ადგილას ბურთს მაღლა
შეაგდებდნენ და ვინც დაიჭერდა, ის ცდილობდა მოწინააღმდეგეთა წრე გაერღვია, რათა
ლელოს მიმართულებით გაჭრილიყო. ამაში ხელს უწყობდნენ თანაგუნდელები,
რომლებიც გუნდად მიჰყვებოდნენ უკან, მოპირდაპირე გუნდის წევრები კი ბურთის
წართმევას ცდილობდნენ. თუ მობურთალი დაიღლებოდა, ბურთს თანაგუნდელს
გადასცემდა და მოწინააღმდეგეთა ლელოსკენ უკვე ის მიიწევდა. თუ მოპირდაპირენი
ბურთს წაართმევდნენ, ახლა ისინი ცდილობდნენ ლელოს გატანას. რომელი მხარეც მეტ
ლელოს გაიტანდა, გამარჯვებულიც ის რჩებოდა. ხშირად თამაშში ცხენოსნებიც ერეოდნენ, რაც შეხვედრის ბედს უმალ გადასწონიდა ხოლმე.

მიპატიჟება
ცხენოსნური სპორტის უძველესი ქართული ნაირსახეობა. ცხენოსანი ქალი გამოდის
მოედანზე და სადავით მეორე ცხენიც გამოჰყავს. იგი მაყურებელთაგან რომელიმე მამაკაცს
აირჩევს და ცხენზე სავარჯიშოდ მიიპატიჟებს. მამაკაცი ვალდებულია ის ვარჯიშები
გაიმეოროს, რასაც მხედარი ქალი შეასრულებს: ცხენის გაჭენება, დაბრკოლების
გადალახვა, სხვადასხვა ვარჯიშობა ცხენზე. ეს ყველაფერი ორივე მხედარმა თანაბრად ანუ
სინქრონულად უნდა შეასრულოს. თუ მიპატიჟებულმა მხედარმა ეს ვერ შეძლო, იგი
შეჯიბრებას ეთიშება და ქალი ახლა სხვა მამაკაცს მიიპატიჟებს. ქალის მიპატიჟებაზე
უარის თქმა სირცხვილად ითვლება.
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საჯილდაო ქვის აწევა
საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გავრცელებული სპორტის ხალხური სახეობა,
შეჯიბრება მძიმე ქვების აწევაში. არსებობდა საჯილდაო ქვის აწევის რამდენიმე საფეხური:
ქარის გატარება, ანუ ქვის მიწიდან აღება, მუხლამდე აწევა, აწევა და ნაბიჯის გადადგმა,
მკერდამდე აწევა, თავს ზემოთ აწევა, შეკაზმულ ცხენზე გადაგდება. დაწესებული იყო
სხვადასხვა ჯილდო: ვინც ლოდს ოდნავ მაინც ააცილებდა მიწას, ის ხუთი ვერცხლით უნდა
დაჯილდოებულიყო; თუ მოთამაშე ქვას მუხლამდე ასწევდა, ერთ მუჭა ვერცხლს
უბოძებდნენ, “ხოლო ის, ვინც მკერდამდე აიტანდა, ვერცხლით ქუდის ავსებას
ჰპირდებოდნენ” (გიორგი შატბერაშვილი). სვანეთში, სოფელ კალის სათემოში, კვირიკეს
XI საუკუნის სალოცავის ეზოში, კვირიკობა დღეს (28 ივლისი) იმართებოდა შეჯიბრება
საჯილდაო ლოდის აწევაში, რომელსაც “ბაჩა-ლიკედ” ერქვა. ზოგიერთი ლოდი 8-9 ფუთს
იწონიდა. საჯილდაო ქვის აწევაში ზოგჯერ ქალებიც მონაწილეობდნენ, რომლებიც
შედარებით მცირე ზომის ლოდებს ეჭიდებოდნენ.
წყარო: http://msy.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=252&info_id=1106

წაიკითხეთ ტექსტი და დაწერეთ, მოცემული სპორტული თამაშების სათამაშოდ რომელი
აუცილებელი ატრიბუტებია საჭირო?
ლახტი:
ლელო:
მიპატიჟება:
საჯილდაო ქვის აწევა:

ა. იმუშავეთ წყვილებში, იპოვეთ მოცემულ ტექსტებში თამაშის წესები და თითო თამაშისთვის
თითო ბარათზე ამოწერეთ ეს წესები:
ლახტი:
ლელო:
მიპატიჟება:
საჯილდაო ქვის აწევა:

ბ. დაფასთან შეაგროვეთ და დააჯგუფეთ თამაშის თითოეულ სახეობაზე ამოწერილი წესები.

დააკვირდით ტექსტებს და იპოვეთ წესები, რომლებშიც ერთი და იგივე სიტყვა მეორდება:
ამოწერეთ ეს წესები და დააჯგუფეთ იმ სიტყვების მიხედვით, რომლებიც მათ აკავშირებს (მიუწერეთ ეს
სიტყვებით ზედა უჯრაში):

65

?

ვინც / რომელსაც / რომელიც , …

?

გადახედეთ ტექსტს და ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა:
1.

სარტყელი ..................................................... ქამარი.

2.

თანაბრად ....................................................... სინქრონულად.

3.

ქარის გატარება ............................................. ქვის მიწიდან აღება.

რა აკავშირებს მე-6 დავალებაში მოცემულ სიტყვებს? გამოსახეთ გრაფიკულად (მათემატიკური
სიმბოლოთი), რას გამოხატავს „ანუ“ კავშირი?

სარტყელი

ქამარი

თანაბრად

სინქრონულად

ქარის გატარება

ქვის მიწიდან აღება

olimpiuri TamaSebi
იმუშავეთ მცირე ჯგუფებში: დააკვირდით ცალკეულ სურათებს, აღწერეთ ისინი და მოყევით, რა
იცით მათ შესახებ?
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გადახედეთ ტექსტს: ვინ დააარსა ოლიმპიური თამაშები, რატომ?

ოლიმპიური თამაშების დაარსება ადამიანის ცივილიზაციის ადრეულ ხანასთან
არის დაკავშირებული და შეუძლებელია იმ მითების ზუსტი რაოდენობის დადგენა,
რომლებიც ამ თამაშებზეა შეთხზული. გადმოცემით ვიგებთ, რომ ოლიმპიური თამაშები
ღმერთებმა, დიდმა "ბრძანებლებმა" და გმირებმა დააწესეს, ხოლო ზუსტად კი ის არის
ცნობილი, რომ პირველი ოლიმპიადა ჩვენს ერამდე 776 წელს გაიმართა. თუ ისევ მითებს
მივუბრუნდებით, გეტყვით, რომ ოლიმპიური სტადიონი ჩვენს ერამდე მეჩვიდმეტე
საუკუნეში – ჰერაკლემ მოაწყო. ეს სტადიონი მან მამის, ზევსის გამარჯვების
პატივსაცემად დააარსა. ახლა ქალაქი ოლიმპი, სადაც ყველაფერი დაიწყო, ტიპური
პროვინციაა, სადაც ტურისტების განუწყვეტელი ნაკადი ჩადის და უძველეს ნანგრევებს
ათვალიერებს. აქ ყველაფერი ოლიმპიურია – ქუჩების და კერძების სახელწოდებიდან
დაწყებული, პატარ-პატარა სუვერინებით დამთავრებული, რომლებიც ამ ქალაქის
უწინდელ დანიშნულებაზე მიუთითებს. ადრე აქ ცხოვრება დუღდა და გადადუღდა,
ათიათასობით ათლეტი საკუთარი ძალისა და შესაძლებლობის დემონსტრირებას
ახდენდა, დღეს კი ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ შორეული წარსული და
ღმერთებზე მოთხრობილი ლეგენდებია.
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წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ შეკითხვებს:
ა. ვის პატივსაცემად დაარსდა ეს თამაშები?

ბ. როდის დაარსდა ოლიმპიური სტადიონი მითის მიხედვით?

გ. როდის გაიმართა პირველი ოლიმპიადა ისტორიული წყაროების მიხედვით?

წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ:
ა. რომელი მოვლენის აღსანიშნავად დაარსდა ოლიმპიური თამაშები?
ბ. რამდენ ხანში ერთხელ იმართებოდა ოლიმპიური თამაშები?

უძველეს წმინდა მიწაზე – ოლიმპიაში განსაკუთრებით გამოირჩეოდა „ადამიანთა და
ღმერთთა მამის“, ზევსის კულტი.
გადმოცემის მიხედვით, სწორედ ამ ადგილას დაამარცხა ზევსმა თავისი სასტიკი მამა
ქრონოსი, რომელსაც მისანმა უწინასწარმეტყველა, შვილი ჩამოგაგდებს ტახტიდანო და
ძალაუფლების დაკარგვის შიშით შეპყრობილი ყლაპავდა თავის ახალშობილ შვილებს.
სასოწარკვეთილმა რეამ, ქრონოსის მეუღლემ, მოახერხა ჩვილი ზევსის მღვიმეში გადამალვა
კუნძულ კრეტაზე, ქრონოსს კი ბავშვის ნაცვლად ქვა გადააყლაპა. დავაჟკაცებულმა ზევსმა
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სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლაში დაამარცხა ქრონოსი და ღმერთების გუნდით
გარშემორტყმული დაემკვიდრა ოლიმპოს მთაზე. სამართლიანი და ბრძენი ზევსი ოლიმპოდან
განაგებდა სამყაროს. ქრონოსზე გამარჯვების აღსანიშნავად დაკანონდა დიდი დღესასწაული,
რომლის ჩატარების პატივი ოლიმპიას ხვდა წილად. ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ
იკრიბებოდნენ ოლიმპიის მიწაზე ბერძნები, რათა თაყვანი ეცათ უზენაესი ღმერთისათვის,
შეეწირათ მისთვის მსხვერპლი და, რაც მთავარია, მონაწილეობა მიეღოთ ოლიმპიურ
თამაშებში, რაც ზევსის თაყვანისცემის რიტუალის აუცილებელ ნაწილს წარმოადგენდა.

კიტი მაჩაბელი
შედევრები და საუკუნეები
http://www.bu.org.ge/x1137?lang=geo

წაიკითხეთ ტექსტი კიდევ ერთხელ და შეავსეთ ცხრილი:

ვინ?
რა?
სად?
როდის?
რატომ?

jomardoba da frisbi
საწყალოსნო სპორტის რომელ ექსტრემალურ სახეობებს იცნობთ? რა არის ამ სპორტში მთავარი?
წაიკითხეთ ტექსტი და შეავსეთ ცხრილი:

მონაწილეთა ასაკი:
აღჭურვილობა:
მონაწილეთა რაოდენობა:
ინსტრუქტორის მოვალეობა:
ნავის სწორად წასაყვანად საჭიროა:
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ჯომარდობა საქართველოში
ჯომარდი – დაშვება გასაბერი ნავით მთის მდინარეებზე. ეს არის მხიარული თავგადასავალი და
ამავდროულად გარკვეული გამოცდაც. ნაკადები, ჩქერები, მორევები, წინააღმდეგობები ლოდების თუ
მორების სახით! ამავდროულად გამოცდილი ინსტრუქტორი, რომელიც მზად არის გაჭირვების ჟამს მიიღოს
სწრაფი და სწორი გადაწყვეტილება. სწორედ ეს არის რაფტინგი, ანუ ჯომარდობა.
დროთა განმავლობაში ნავების კონსტრუქცია და მასალა საკმაოდ შეიცვალა. ამჟამად ნავები კეთდება
თანამედროვე სინთეთიკური მასალისგან და მასში შეიძლება მოთავსდეს 4-იდან 20 კაცამდე. ყველაზე
პოპულარული არის 6-8-კაციანი ნავი.
რა თქმა უნდა, ნავებით დაშვება მთის მდინარეებზე ექსტრემალური გართობის სახეობაა და მცდარია
ის წარმოდგენა, რომ დაშვება შეიძლება დამწყებთათვის ინსტრუქტორის გარეშე. თუმცა გარკვეული
უსაფრთხოების ზომების მიღების შემთხვევაში და პროფესიონალ გიდთან ერთად ეს საქმიანობა საკმაოდ
სასიამოვნო და უსაფრთხო გახდება. ჯომარდობის მსურველს არ სჭირდება სპეციალური მომზადება. ტურში
მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ასევე ბავშვებს 7 წლიდან, მხოლოდ მშობლების ან ახლო ნათესავების
თანხლებით და მათი პასუხისმგებლობის ქვეშ.
ზემოთ აღნიშნული ფაქტორების გამო, ჯომარდობა ძალიან პოპულარული გახდა არაპროფესიონალებს შორის და უკვე ბევრი ტურისტული სააგენტო სთავაზობს საჯომარდო ტურებს თავის კლიენტებს.
ჯომარდობა, უპირველეს ყოვლისა, არის გუნდური სპორტის სახეობა, რომელშიც გუნდის ყოველი
წევრი ასრულებს გარკვეულ ფუნქციას, ხოლო მთლიანი ეკიპაჟი ასრულებს ინსტრუქტორის მითითებებს.
ჯომარდობისას ტრადიციულად გამოიყენება მოსმის რამდენიმე მეთოდი. ჩვენთან გამოიყენება ე.წ. “კანოეს”
მეთოდი, როდესაც ეკიპაჟის წევრები განლაგებული არიან თანაბრად მარცხნივ და მარჯვნივ ნავის გარეთა
ბორტებზე, ხოლო ფეხები გაყრილი აქვთ ნავის ძირზე დამაგრებულ სამაგრებში. ინსტრუქტორი ზის ნავის
უკანა ნაწილში, აძლევს ბრძანებებს მონაწილეებს და მართავს ნავს. ეკიპაჟის წევრები სინქრონული მოსმით
ხელს უწყობენ ინსტრუქტორს, რათა მან ნავი წაიყვანოს საჭირო მიმართულებით.
ჯომარდობა, როგორც წესი, ხდება მთის მდინარეებზე, რომელზეც გვხვდება სხვადახვა სახის
წინააღმდეგობები და სწორედ ამ წინააღმდეგობების გადალახვა არის ის, რაც იზიდავს ტურისტებს
ჯომარდობის ტურებზე. თუმცა ამ პირობებში აუცილებელია საჭირო აღჭურვილობის გამოყენება, რათა
შემცირდეს რისკის ფაქტორი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. ესენია სამაშველო ჟილეტი და
ჩაფხუტი. ასევე სასურველია ჰიდროკოსტუმისა და სპეციალური საჯომარდო ფეხსაცმლის გამოყენება.
წყარო: http://ucnauri.com/181462
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დაიყავით წყვილებად. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი წყვილიდან ერთ-ერთი ჯომარდობის
სწავლის მსურველია, ხოლო მეორე – ინსტრუქტორი. რა კითხვებს დაუსვამდით ინსტრუქტორს. როგორ
უპასუხებდით ამ კითხვებს? დაწერეთ დიალოგი და წარუდგინეთ ჯგუფს.

ჯომარდობის სწავლის მსურველი: რამდენი ადამიანი თავსდება ერთ ნავში?
ინსტრუქტორი: 4-იდან 20 კაცამდე.
ჯომარდობის სწავლის მსურველი:
ინსტრუქტორი:
ჯომარდობის სწავლის მსურველი:
ინსტრუქტორი:
ჯომარდობის სწავლის
მსურველი:
ინსტრუქტორი:
ჯომარდობის სწავლის
მსურველი:
ინსტრუქტორი:

გაეცანით ქვემოთ მოცემული ტურის განრიგს და მონიშნეთ სწორი პასუხები:
ამ ტურში შედის:

ა. დახვედრა აეროპორტში
ბ. ექსკურსია თბილისში
გ. პიკნიკი მთიულეთის ბუნებაში
დ. ფოტოგრაფის მომსახურება
ე. ინსტრუქტაჟი
ვ. ვერტმფრენით მგზავრობა
ზ. საჯომარდო აღჭურვილობა
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ექსტრემისა და თავგადასავლების მოყვარულებს
ტურის ხანგრძლივობა : 3 ღამე/ 4 დღე
მარშრუტი: თბილისი – ფასანაური – ფშავი- თბილისი
ტურის პერიოდი: მაისი – ოქტომბერი
I დღე
თბილისი
დახვედრა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, ტრანსფერი აეროპორტი – სასტუმროში
განთავსება. თავისუფალი დრო.
II დღე
თბილისი – ფასანაური
მთიულეთის არაგვი
საუზმე- შემეცნებითი ექსკურსია თბილისში, გამგზავრება ფასანაურში
დაშვება გუდამაყრის ხეობიდან, პიკნიკი ბუნებაში, დასვენება და გამომგზავრება თბილისისაკენ.
ჯომარდობის მანძილი: 15 კმ
დროის ხანგრძლივობა: 1 : 30 წთ
III დღე
თბილისი – ფშავის არაგვი
საუზმე – გამგზავრება ფშავში, ტური იწყება სოფელ მაღაროსკარიდან 4 კმ-ით ზევით – კოპალას
სალოცავთან და მთავრდება სოფელ თვალივთან. პიკნიკი ბუნებაში, დასვენება და გამომგზავრება
თბილისისაკენ.
ჯომარდობის მანძილი: 15 კმ
დროის ხანგრძლივობა: 1 : 20 წთ
IV დღე
თბილისი
საუზმე. თავისუფალი დრო, აეროპორტში გაცილება და გამგზავრება.
ჯომარდობის წინ მონაწილეებს ჩაუტარდებათ ინსტრუქტაჟი (20-30 წთ).
დაშვება მოხდება 8-10 – ადგილიანი სტანდარტული საჯომარდო ნავებით.
ტურის სირთულის კატეგორია: მეორე- მესამე
ფასი ორ ადამიანზე: 1700 ლარი
ტურპაკეტის შემადგენლობაში შედის:
x ტრანსფერი და ტრანსპორტირება,
x განთავსება ორადგილიან ნომერში: სასტუმრო 3* თბილისში
x საუზმე , პიკნიკი ბუნების წიაღში
x საჯომარდო აღჭურვილობა (ჩაფხუტი, სამაშველო ჟილეტი, ჰიდროკოსტიუმი, საჯომარდო
ფეხსაცმელი).
x ყველა ნავზე არის ერთი კვალიფიციური ინსტრუქტორი!
x

ტურის დამატებითი მომსახურება:
ფოტო- აუდიო მომსახურება
წყარო: http://ghmtravel.ge/?page_id=3447
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მოგწონთ თუ არა ეს ტური? რატომ? დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება.

დაიყავით წყვილებად და დააკვირდით სურათს: როგორ ფიქრობთ, რომელი სპორტის სახეობა არის
გამოსახული სურათზე და რა უჭირავს ხელში სპორტსმენს:

მოუსმინეთ აუდიოჩანაწერს (5) და შეავსეთ ცხრილი:

სპორტის სახეობა
მონაწილეთა/გუნდების რაოდენობა
თამაშის აუცილებელი ატრიბუტი
თამაშის მიზანი

კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ ინტერვიუს აუდიოჩანაწერს (5) და ჩამოწერეთ ფრისბის
თამაშის ეტაპები:
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Tavisufali dro

მოსმენა:
ფოტოგრაფიის თემაზე გადაცემის
ძირითადი აზრის გაგება, კულტურულ
ღონისძიებებთან დაკავშირებული აქციის
შესახებ ტელეგადაცემიდან ცალკეული
ინფორმაციის გაგება.
კითხვა:
თავისუფალი დროისა და ფოტოგრაფიის
თემაზე მცირე ზომის ტექსტის, ღონისძიების
პროგრამის გაგება.
ლაპარაკი:
საკუთარი დამოკიდებულების გადმოცემა
ფოტოგრაფიის მიმართ; დისკუსია
სტუდენტურ პრობლემებზე.

● გამო
● მიზნით
● ქონა-ყოლის სახელები (-ული / -ური გამეორება-გაღრმავება, -იანი)
● უქონლობის სახელები
(უ- .... -ო, არა-….)
● რთული ქვეწყობილი წინადადება,
მაკავშირებელი სიტყვა “რომელიც”
დროსთან დაკავშირებული
იდიომატური გამოთქმები;
ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებული
ლექსიკა;
გართობის ტიპები და სახეობები.

წერა:
საკუთარი დამოკიდებულების გადმოცემა
ფოტოგრაფიის მიმართ; ამბის ლოგიკურად
გაგრძელება; მოკლე საინფორმაციო ტექსტის
შექმნა.

Tavisufali dro da fotografia
იმსჯელეთ, რა არის თქვენთვის თავისუფალი დრო?
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bloki 1 – Tavisufali dro da
fotografia
bloki 2 – sad da rogor vatarebT
Tavisufal dros?
bloki 3 – wignis kiTxva
bloki 4 – fleSmobi

დაიყავით წყვილებად, გადახედეთ მოცემულ ფრაზებს, რა აერთიანებთ მათ? (გამუქებული
ასოების დახმარებით შეადგინეთ მათი გამაერთიანებელი ფრაზა):
მუსიკის მოსმენა

წიგნის კითხვა

საყიდლებზე წასვლა

მეგობრებთან სტუმრობა

ტელევიზორის ყურება

ძილი

ფილმების ყურება

სოციალურ ქსელში შესვლა
გასართობად წასვლა

სეირნობა

ა. იპოვეთ იდიომატური გამოთქმების მნიშვნელობები. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ცხრილის
პირველ და მეორე სვეტში მოცემული ფრაზები:

დროს ვკლავ

უსაქმურად ვარ, არაფერს ვაკეთებ.

ჩემს ჭიას ვახარებ

საქმე არ მაქვს, დრო გამყავს.

გულხელდაკრეფილი ვზივარ

უამრავი თავისუფალი დრო მაქვს.

დრო თავზე საყრელად მაქვს

ვაკეთებ იმას, რაც მომწონს, მიუხედავად იმისა, რომ
პროფესიონალი არ ვარ.

ბ. რომელი იდიომატური გამოთქმა შეესაბამება ყველაზე მეტად თავისუფალ დროსთან თქვენს
დამოკიდებულებას?

ა. თქვენი აზრით, ფოტოგრაფია თავისუფალი დროის გატარებაა თუ პროფესია?

ბ. წაიკითხეთ ტექსტი და გადაამოწმეთ თქვენ მიერ გამოთქმული ვარაუდი:
დღეს ფოტოგრაფია ერთნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნისაა. იმ მომენტიდან, როდესაც
პირველმა დაგეროტიპიამ* საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო, თავბრუდამხვევმა ტექნიკურმა პროგრესმა
ფოტოგრაფებს საშუალება მისცა, კიდევ უფრო ფართო მასშტაბების მსოფლიოს უნიკალური
გამოსახულებები აღებეჭდათ. ამავე დროს, საკამათო საკითხები სტილის, ტექნიკისა და თემის შესახებ, რაც
ფოტოგრაფიის დაბადებიდან დაიწყო და ახლაც გრძელდება - ამ სფეროს წარმომადგენლებისათვის
შთაგონების გამომწვევია. დღეს ფოტოგრაფია ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ხელოვნების
შემოსავლიანი დარგია. ფოტოაპარატების განვითარებამ ხელი შეუწყო ფოტოგრაფიის განვითარებას. დღეს
ფოტოგრაფია პრესტიჟულ პროფესიად ითვლება.
(წყარო: http://dreamerposts.blogspot.com/p/blog-page_8105.html)

* ფოტოგრაფირების ძველებური ხერხი: სურათს იღებდნენ იოდოვანი ვერცხლით დაფარულ ლითონის ფირფიტაზე. (უცხო
სიტყვათა ლექსიკონი, http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=3&t=9671)

75

ა. მიუწერეთ შესაბამისი სიტყვა:
უნიკალურობა — უნიკალური

პრესტიჟი — პრესტიჟული

……….........................……… — პოპულარული

……..............................…….. — შემოსავლიანი

ბ. შემოხაზეთ სიტყვის დაბოლოებები.
გ. დააჯგუფეთ სიტყვები:

შემოსავლიანი

უშემოსავლო

არაპრესტიჟული

პროფესიონალური

პრესტიჟული

პოპულარული

არაპროფესიონალური

არაპოპულარული

დანომრეთ თანამიმდევრულად, რა ეტაპები გაიარა ფოტოგრაფიამ დღემდე:
ტექნიკური პროგრესი და ფართო მასშტაბები
დაგეროტიპი
პრესტიჟული პროფესია

კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ ტექსტი (დავალება 4 ბ) და მიუწერეთ, როგორი პროფესიაა ფოტოგრაფია:

პოპულარული
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იმუშავეთ წყვილებში და შეავსეთ გრაფები:

ფოტოგრაფია ძველად

ფოტოგრაფია დღეს

ძვირი

ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (6.1) და შეავსეთ მარჯვენა გრაფა მე-8 დავალებაში.

ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (6.1) კიდევ ერთხელ და მონიშნეთ, ვინ რას ამბობს:

გადაცემის ავტორი ლიზი

დეა

ნიკა

ზოგს პროფესიონალური კამერა
სახლში უგდია.
ფოტოგრაფია დღეს მარტივი გზაა
რეალობის აღბეჭდვის.
ძირითადად იღებს ადამიანებს, ხან
— ცხოველებს.
ფოტოგრაფია ჩემთვის შემოქმედებაა.
ტელეფონით დავიწყე, გადავედი
კამერაზე.
ფოტოგრაფია დღეს უფრო
პოპულარულია, ვიდრე ადრე იყო.
ბავშვობიდან იღებს ფოტოებს.
საქართველოში ერთ-ერთი პირველი
ვარ, ვინც ფრიზლაიტს (სინათლით
ხატვას) მივაგენი.
არ ამჟღავნებს ფოტოებს თვითონ.
სამოყვარულოდ იღებს ფოტოებს.
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დაიყავით ორ ჯგუფად და გამართეთ დისკუსია: ხართ თუ არა დაკავებული ფოტოგრაფიით,
სურათების გადაღება უფრო მოგწონთ თუ ის, რომ თქვენ გიღებენ სურათებს, რატომ?

sad da rogor vatarebT Tavisufal dros?
იმსჯელეთ, თქვენი აზრით, სტუდენტებმა თავისუფალი დრო როგორ და სად უნდა გაატარონ?

წაიკითხეთ ტექსტი და მონიშნეთ, რა პრობლემები არსებობს სტუდენტების
გართობასთან დაკავშირებით:
სტუდენტებს საკმარისი ფული აქვთ, რომ გაერთონ.
სტუდენტებს მატერიალური პრობლემები აქვთ.
გასართობი საშუალებები არ არსებობს საქართველოში.
უნივერსიტეტი არ სთავაზობს სტუდენტებს გასართობ საშუალებებს.

სად და როგორ შეიძლება გავატაროთ თავისუფალი დრო?
სტუდენტობა — ეს არა მხოლოდ ასაკობრივი, არამედ — საკმაოდ მრავალრიცხოვანი სოციალური
ჯგუფია. ნებისმიერი მათგანისთვის მნიშვნელოვანია მრავალფეროვანი საუნივერსტეტო ცხოვრება.
თითოეული უნივერსტეტის საქმიანობა მიმართული უნდა იყოს უნივერსიტეტში ჯანსაღი სტუდენტური
გარემოს შექმნისკენ. მათი მიზანია, რომ დაეხმაროს და შესაძლებლობა მისცეს თითოეულ სტუდენტს,
გამოავლინოს საკუთარი თავი, განავითაროს საკუთარი ინტერესის სფერო და უნივერსიტეტის სახელით
მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერ სტუდენტურ საქმიანობაში, რომელიც უნივერსიტეტის ან მის ფარგლებს
გარეთ ჩატარდება. როგორც წესი, სტუდენტების მრავალფეროვან ცხოვრებაზე არ ზრუნავენ
უნივერსიტეტები, ამიტომ სწორედ ჩვენ გვიწევს სხვადასხვა ადგილის მოძიება, სადაც გავერთობით და
დროს სასიამოვნოდ გავატარებთ. შევეცდები შემოგთავაზოთ შაბათ-კვირის ნაყოფიერად გატარების
რამდენიმე ვარიანტი. თუ აქტიურად გვინდა გავატაროთ დასვენების დღეები, მაშინ შეგვიძლია ბოულინგის,
მაგიდის ჩოგბურთის, ბილიარდის სათამაშოდ გავეშუროთ, ან თუნდაც კარტინგის საშუალებით
დავიკმაყოფილოთ მოზღვავებული ენერგია.
თუ უფრო მშვიდ გარემოში გირჩევნიათ წასვლა, მაშინ შესანიშნავი ვარიანტი ტერასაა, რომელიც
ქალაქში რამდენიმე დასახელების არსებობს. გაზაფხულდა და ნუშის ყვავილის სუნი უფრო მძაფრად რომ
შევიგრძნოთ, უმჯობესია სუფთა ჰაერზე მყუდრო გარემოში გავატაროთ დრო. რაც შეეხება უშუალოდ კაფებარებს, ასეთი დაწესებულებები მრავლადაა ჩვენს ქალაქში და მოძებნა არ გაგიჭირდებათ.
მაგრამ, თუ თქვენ კლუბური ცხოვრება გიზიდავთ, გირჩევთ კონკრეტულად რომელიმე კლუბის
საიტზე წინასწარ შეხვიდეთ და გადაამოწმოთ, რა რეპერტუარს შემოგთავაზებთ ესა თუ ის DJ, რადგან
ხშირად გვსმენია უკმაყოფილო სტუმრების პრეტენზიები, რომ აქტიური გართობისთვის შესაბამისი
მუსიკის მოსმენა არც თუ ისე მარტივია. სტუდენტების ნაწილი გულისწყრომით აღნიშნავს, რომ გასართობი
ადგილები ნაკლებად არის ჩვენ გარშემო, ნაწილს კი დასვენების დღეების რომელიმე დაწესებულებაში
გატარების მატერიალური შესაძლებლობა არ აქვს. ვფიქრობ, უნივერსიტეტებმა გარკვეულწილად უნდა
უზრუნველყონ გასართობი თუ წამახალისებელი პროგრამები: გაიმართოს სხვადასხვა ღონისძიება
სემესტრში ერთხელ მაინც; უშუალოდ სტუდენტებმა შეძლონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოყენება
სხვადასხვა მიმართულებით და ერთმანეთთან დაახლოების საშუალებაც მიეცეთ. თქვენ კი – ახალგაზრდე-
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ბო – სანამ საუნივერსიტეტო ცხოვრება უფრო მეტად გამოცოცხლდება, ჩვენს რეკომენდაციებს თვალი
გადაავლეთ და გაიფერადეთ ცხოვრება.
წყარო: http://studentebiblog.wordpress.com/2014/04/04

წაიკითხეთ ტექსტი კიდევ ერთხელ და იპოვეთ ავტორის არგუმენტი, რატომ იქნება
კარგი, უნივერსიტეტმა გამართოს სხვადასხვა ღონისძიება?

დააკვირდით შემსწავლელის რვეულის მე-3 დავალებაში გამოყენებულ სიტყვებს (გამო, მიზნით)
და შეავსეთ წესი:
მიზეზი: ნათესაობითი ბრუნვა + ...................................................................................................................
მიზანი: ნათესაობითი ბრუნვა + ....................................................................................................................

დაიყავით წყვილებად და გამოჰკითხეთ ერთმანეთს: როგორ ატარებენ დროს სტუდენტები
თქვენს ქვეყანაში. შემდეგ მოუყევით ჯგუფს თქვენი მეწყვილის მონაყოლი.

wignis kiTxva
თქვენი აზრით, პოპულარულია თუ არა დღეს წიგნის კითხვა?

წარმოიდგინეთ შემდეგი სიტუაცია: ქუჩაში იპოვეთ წიგნი. გადაშალეთ და ნახეთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი წარწერა. მოიფიქრეთ წყვილებში, რას შეიძლება ნიშნავდეს ასეთი წარწერები? ეს წიგნი ვინმემ
დაკარგა, თუ გამიზნულად დადო ქუჩაში?
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„მე მოხეტიალე წიგნი ვარ და თუკი ეს წიგნი შენს ხელთაა, იცოდე, რომ ჩემი სულის ნაწილს გჩუქნი“.
„მე მოხეტიალე წიგნი ვარ და ჩემმა პატრონმა აქ დამტოვა, შენ რომ გეპოვე“.
„დღეიდან მე უკვე მოხეტიალე წიგნი ვარ“.
„გამარჯობა, მე მოხეტიალე წიგნი ვარ, ჩემმა პატრონმა სახეტიალოდ გამომიშვა“.
„გამარჯობა, ჩემმა პატრონმა ჯერჯერობით მარტო მე გამომიმეტა სახეტიალოდ“.
„გამარჯობა, მე მოხეტიალე წიგნი ვარ. იცით, რომ პოლკოვნიკმა აურელიანო ბუენდიამ
ოცდათორმეტი აჯანყება მოაწყო?“
„როცა მიპოვი, გადამშალე, ხოლო როცა წამიკითხავ, კვლავ გამიშვი სამოგზაუროდ“.

ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (6.2) და გადაამოწმეთ მეორე დავალებაში გამოთქმული ვარაუდები.
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ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (6.2) კიდევ ერთხელ და უპასუხეთ შეკითხვებს:
რა პროფესიის არის ჯაბა ზარქუა?

როგორ დაიბადა მოხეტიალე წიგნების იდეა?

რა ბედი ეწია ჯაბა ზარქუას წიგნს სახეტიალოდ გაშვების შემდეგ?

გსმენიათ თუ არა რამე წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით?

გადახედეთ ტექსტს და დაწერეთ:
ა. რასთან დაკავშირებით მოეწყო ილიას უნივერსიტეტში ეს დღე?

ბ. ჩამოთვლილი ღონისძიებებიდან თუ მიიღეთ რომელიმეში მონაწილეობა, ან თუ მიიღებდით,
რომელში?

ilias saxelmwifo universiteti

wignis
saerTaSoriso
dRe
23 aprili
11:00 — 17:00
wignis maRazia
"ligamusi"
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წიგნისა და საავტორო უფლებების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სხვადასხვა ტიპის საინტერესო
ღონისძიებაზე გიწვევთ.
მაშ, ასე, ოთხშაბათს, 23 აპრილს:
11 : 00 საათიდან, მთელი კვირის განმავლობაში, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის A კორპუსის შესასვლელთან (ჭავჭავაძის #32)
იმოქმედებს Book Drive - ჩააბარეთ წიგნები, რომლებიც მაღალმთიანი
რეგიონების სამკითხველოებს გადაეცემა.
11 : 00 საათიდან, მთელი დღის განმავლობაში, წიგნის მაღაზია
,,ლიგამუსის“ ვერანდაზე გაიმართება მოხეტიალე წიგნების აქცია დატოვეთ ან წაიღეთ თქვენთვის სასურველი წიგნი.
13 : 00 საათზე ილიაუნის სტუდენტები ჭავჭავაძის გამზირზე
მოაწყობენ წიგნის დღესთან დაკავშირებულ ფლეშმობს.
14 : 00 საათზე წიგნის მაღაზია ,,ლიგამუსში“ 6-8 წლის ბავშვებს
სპეციალურად მოწვეული სტუმარი, საბავშო მწერალი და
ილუსტრატორი, სანდრო ასათიანი, წაუკითხავს ზღაპრებს. ,,ლიგამუსის“
თანამშრომლები კი შესთავაზებენ გასართობ და სახალისო აქტივობებს.
17 : 00 საათზე ილიაუნის ,,წიგნის კითხვის კლუბი“ მოაწყობს ჟან-პოლ
სარტრის მოთხრობის - ,,კედელი“ - კითხვას.
20 : 00 საათზე ილიაუნის თეატრის სცენაზე ილიაუნის თეატრალური
ხელოვნების პროგრამის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები
უილიამ შექსპირის სონეტების მიხედვით დადგმულ პერფორმანსს
ითამაშებენ.
ღონისძიებებზე დასწრება და მასში მონაწილეობის მიღება ყველა
მსურველს შეუძლია.
გელოდებით!

fleSmobi
წაიკითხეთ ნაწყვეტები ერთ-ერთი ბლოგიდან და მცირე ჯგუფებში მოიფიქრეთ გაგრძელებები:
ა. წარმოიდგინე სიტუაცია: მიდიხარ ქუჩაში, თან რაღაცაზე ფიქრობ. შენ გარშემო უამრავი ადამიანი მოძრაობს, როგორც ეს ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე ცენტრალურ ქუჩებზე და შენც, როგორც ყოველთვის, ზუსტად
ისე უვლი გვერდს თითოეულ მათგანს, უმეტესობას არც უყურებ. მაგრამ უცებ ხედავ, როგორ ეცემა მწვანე
მაისურში გამოწყობილი ბიჭი, უცებ მისი მეგობარი გოგონაც ეცემა, ხედავ, შენ გარშემო როგორ ცვივა ძირს
ხალხი და შიში გიპყრობს. აღარ იცი, შენც დაეცე თუ იმ ქერათმიან ლამაზმანს დაეხმარო, შენ წინ რომ გდია.
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რა ხდება? შემდეგ როგორ განვითარდება მოვლენები?

ბ. ნუ გეშინია, არც მესამე მსოფლიო ომი დაწყებულა და არც მომწამლავ აირთან გვაქვს საქმე. ეს
ფლეშმობია, რომელიც საქართველოში ახლა იკიდებს ფეხს. ფლეშმობი მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული
და მასში არა მხოლოდ მოზარდები, არამედ ზრდასრული ადამიანებიც იღებენ მონაწილეობას. მოკლედ
გაურკვევლობაში დიდხანს რომ არ გამყოფოთ, ვინც არ იცით, აგიხსნით.

რა არის ფლეშმობი?

გ. ფლეშმობი, ზოგადად, ეწოდება ხალხს, რომელიც იკრიბება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას
და დგამს უცნაურ, უჩვეულო და ზოგჯერ მათთვის შეუფერებელ, რამდენიმეწუთიან შოუს. შემდეგ
იფანტებიან. ფლეშმობი წინასწარ იგეგმება და შეიძლება დაიდგას ცეკვა, დაცემა, გაშეშება და ა.შ. რაც უფრო
მეტი მონაწილეა, მით უფრო სანახაობრივი და სახალისოა წარმოდგენა, ზოგჯერ კი - შოკისმომგვრელიც
გარშემომყოფთათვის, რომლებიც ტყემალზე სხედან და ვერ ხვდებიან, ეს მართლა ხდება თუ ესიზმრებათ. ამ
ტიპის ღონისძიებები შეიძლება ჩატარდეს ორგანიზაციების მხარდაჭერით, რადგან ხშირად გამოხმაურებას
ჰპოვებს ხოლმე და ამ კომპანიების იმიჯზე სასარგებლოდ მოქმედებს, ასევე შეიძლება დაიგეგმოს უბრალოდ
გართობისთვის, ან რომელიმე იდეის მხარდასაჭერად. ფლეშმობები სხვადასხვა გზით იგეგმება.
მონაწილეები შეიძლება შეიკრიბონ სოციალური ქსელის, ტელევიზიის, მეგობრების ჯგუფის საშუალებით.
http://mrsmarch.wordpress.com/2011/09/04/ﬂashmob/
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კიდევ ერთხელ გადაიკითხეთ ბლოგის ყველა ნაწყვეტი (ა-გ) და აღნიშნეთ, მოცემული
წინადადებებიდან რომელი შეეფერება სინამდვილეს:
ბლოგის ავტორი ქუჩაში მომხდარ შემთხვევას აღწერს, რომელიც მსხვერპლით დასრულდა.
ფლეშმობში მონაწილეობა ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია.
ფლეშმობი შეიძლება ერთმა ადამიანმა მოაწყოს.
ფლეშმობი ხალხმრავალ ადგილებში ეწყობა.
ფლეშმობის ქართველი მოყვარულები სოციალური ქსელებით უკავშირდებიან ერთმანეთს.
ფლეშმობის მიზანია, შეაშინოს ქუჩაში ფეხით მოსიარულეები.
ხშირად ფლეშმობს კომპანიები რეკლამისთვის იყენებენ.
ფლეშმობი გართობის საშუალებაა.
ფლეშმობი იგივეა, რაც ცეკვა.
მონაწილეები გამვლელებს წინასწარ აფრთხილებენ ფლეშმობის დაწყების შესახებ.
სასურველია, ფლეშმობში ცოტა ადამიანი იღებდეს მონაწილეობას.

გააერთიანეთ ორი წინადადება მაკავშირებელი სიტყვით „რომელიც“. ყურადღება მიაქციეთ
მაკავშირებელი სიტყვის რიცხვსა და ბრუნვას. სწორად დასვით სასვენი ნიშნები:

ფლეშმობი გართობის საშუალებაა.

ფლეშმობი ახლა იკიდებს ფეხს საქართველოში.

ფლეშმობი გართობის საშულაებაა, რომელიც ახლა იკიდებს ფეხს საქართველოში.

ა. ფლეშმობი განსაკუთრებით პოპულარულია ახალგაზრდებში.
ახალგაზრდები დიდი სიამოვნებით იღებენ მონაწილეობას ამ სანახაობაში.
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ბ. ხშირად ფლეშმობი შოკისმომგვრელია გარშემომყოფებისთვის.
გარშემომყოფებმა წინასწარ არაფერი იციან ღონისძიების ჩატერების შესახებ.

გ. ფლეშმობი ხშირად იგეგმება დიდი კომპანიების მხარდაჭერით.
ფლეშმობს შეიძლება სარეკლამო დატვირთვა ჰქონდეს.

წაიკითხეთ ფლეშმობების ერთ-ერთი ორგანიზატორის, ირაკლი მაზმიშვილის მონათხრობი და
გამოტოვებული ადგილები შეავსეთ მაკავშირებელი სიტყვით „რომელიც“. ყურადღება მიაქციეთ
მაკავშირებელი სიტყვის ბრუნვის ფორმებს.

15 წლის ვარ. დაახლოებით წელიწად-ნახევრის წინ დავიწყე ﬂashmob-georgia-ს ორნაგიზებულ
ფლეშმობებზე დასწრება და მონაწილეობის მიღება. იქ გავიცანი თორნიკე კვარცხაძე, ..............................
დრო აღარ ჰქონდა, რომ ეხელმძღვანელა ჯგუფისთვის და მე გადმომაბარა ორგანიზება.
პირველი ფლეშმობი ჩვენმა ჯგუფმა ორი წლის წინ გააკეთა. სიუჟეტი ასეთი იყო: ავტობუსში
ბილეთები შეამოწმა კონტროლიორმა კაცმა, .............................................. კონტროლიორმა ქალმა დაუწყო
სიმღერა სიყვარულზე. სიმღერას აჰყვა ავტობუსში მყოფი ხალხის თითქმის 80 პროცენტი.
ერთ-ერთი ყველაზე სასაცილო ფლეშმობი "პატარძლის გაქცევა" იყო. გარბოდა საქორწილო
კაბაში გამოწყობილი ერთ-ერთი მონაწილე, ...................................... მთელი საქორწინო ამალა მისდევდა
გასაჩერებლად. ამ გოგოს ტაქსის მძღოლები დახმარებას სთავაზობდნენ. გამვლელები კი აკავებდნენ
"სიძეს", ..................................... "გაქცეული პატარძლის" მოკვლას ცდილობდა.

დაიყავით ჯგუფებად, მოიფიქრეთ რაიმე ღონისძიება, რომლის ფარგლებში სხვა სტუდენტებთან
ერთად შეძლებთ თავისუფალი დროის სასიამოვნოდ გატარებას. დაგეგმეთ ეს ღონისძიება: რასთან
დაკავშირებით იქნება? რას გააკეთებთ იმისთვის, რომ დააინტერესოთ სხვა სტუდენტებიც? დაგეგმეთ და
მოაწყვეთ ფლეშმობი. გადაიღეთ ვიდეო.
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Tbilisi da
qalaqSi gadaadgileba

მოსმენა:
სიმღერიდან ცალკეული ინფორმაციის
გაგება;
ყოფით სიტუაციებში (ტაქსით ქალაქში გადაადგილება) გამართული დიალოგის ძირითადი
დეტალების გაგება.
კითხვა:
ჟურნალის სტატიიდან (თბილისის უბნის
შესახებ) და საინფორმაციო ტექსტიდან (ტრანსპორტის შესახებ) მნიშვნელოვანი დეტალების გაგება.

ლაპარაკი:
ღვედის შეკვრის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების მოყვანა, დისკუსიის
გამართვა.
წერა:
საგნებისა და მოვლენების აღწერა მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეების წინ წამოწევით (სატრანსპორტო საშუალებები, ქალაქის
უბნები); საკუთარი აზრის დასაბუთება.

● მაქვემდებარებელი კავშირები:
რაც, რომელიც, სადაც, როდესაც, ისეთი,
როგორიც
● კუმშვა-კვეცა წარმომავლობის
სახელებთან (ან, არ, ა): უბნელი,
ავლაბრელი, ვერელი, დიღმელი
● მიმართულება: -ისკენ
თბილისის უბნების
სახელწოდებები.
ქალაქის, უბნის აღსაწერად საჭირო
ლექსიკა.
ტრანსპორტის სახელწოდებები;
მიმართულებასთან და
გადაადგილებასთან დაკავშირებული
ზმნები და გამოთქმები.

bloki 1 –
TvaliT
bloki 2 –
bloki 3 –
bloki 4 –
istoria

Tbilisi fotografebis
usafrTxoebis Rvedi
Tbilisis ubnebi
Tbilisis transportis

Tbilisi fotografebis TvaliT
იპოვეთ ქვემოთ მოცემული შენობების ფოტოები ქართულენოვან ინტერნეტსივრცეში და
გაარკვიეთ, რა შენობებია ეს, რომელ უბანში მდებარეობს, რომელ ქუჩაზე და როგორ უნდა მივიდეთ
იქამდე თბილისის ცენტრიდან / თავისუფლების მოედნიდან:
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შენობის სახელწოდება /
ფუნქცია
უბანი
ქუჩა
როგორ მივიდეთ?

შენობის სახელწოდება /
ფუნქცია
უბანი
ქუჩა
როგორ მივიდეთ?

შენობის სახელწოდება /
ფუნქცია
უბანი
ქუჩა
როგორ მივიდეთ?

გადახედეთ ქვემოთ მოცემულ ტექსტს და შეავსეთ ცხრილი ინფორმაციით სტატიის შესახებ:

სტატიის ავტორი

სტატიის სათაური

რუბრიკა

ჟურნალი

თარიღი

87

თბილისის უბნები თვალის ერთი შევლებით
ნაწილი I

კახა თოლორდავა
„ლიბერალი“, 16 ნოემბერი, 2010
ჯერ ტრამვაის გაუქმებული ლიანდაგის ნაჭრილობევს მივუყვები, მერე კი მარჯვნივ ვუხვევ, ქუჩაზე
გადავდივარ და პროსპექტის გასწვრივ ჩამწკრივებული ერთფეროვანი კორპუსების გავლით, ქალაქური
სივრციდან სოფლურ გარემოში ვხვდები, ვიწრო ქუჩების და ორღობეების ლაბირინთში. თბილ ნიავს
ჯერ ზღვის ფანტომური სუნი მოაქვს საიდანღაც, მერე რკინიგზის შპალების, და მხოლოდ ამის შემდეგ ნაკელის. ცალ-ცალკე მოვარდნილი სამივე ეს სუნი აქაურობას თავისებურად მაწვდის. ზღვის სუნს
ვარდისფერი სახლი მოჰყვება, თაღიანი აივნებით და ვაზით შემკული ფასადით, შპალების სუნს ჯერ
გაჩერებაზე მდგარი გოგონა, ფრჩხილებზე წასმული ხასხასა წითელი მანიკურით და ფსალმუნით ხელში,
მერე კი ტუჩებმოთხვრილი პატარა ბიჭი ბროწეულით ხელში. ნაკელის სუნით კი კერძო სახლებით და
ხეხილის ბაღებით გარშემორტყმული ორღობეების ის ლაბირინთია გაჟღენთილი, სადაც ახლა
მივაბიჯებ. მაღლობის დასაწყისში შემორჩენილ თაღებიანი გალავნის ნანგრევს ვაწყდები. გარშემო
არავინაა, უფრო სწორად მგონია, რომ არავინაა, სანამ ხმა არ შემომესმა: "მაქეთ ვეღარ წახვალ!" მხოლოდ
ახლაღა ვამჩნევ ქვითკირის თეთრ ღობეზე ჩამოდებულ კაცის თავს. კაცი მიღიმის და მხოლოდ ასე
ვხვდები, რომ მოკვეთილ თავს არ ველაპარაკები. წვიმას აპირებს.
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[...] აქამდე სანამ მოვაღწევდი, გზაში ცხვრის უზარმაზარ ფარასაც გადავუღე სურათები,
მეცხვარეებსაც, პოლიციის გამჭვირვალე შენობასაც და შუა პროსპექტზე მიტოვებულ დალეწილ
ავტომანქანასაც. "ხომ მშვიდობაა?" - მეკითხება ვიღაც ჩამვლელი ამ დროს. "მშვიდობაა," - ვაწყნარებ.
"კარგია," - მპასუხობს ის. [...]
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ახლა უკვე მარცხნივ, მტკვრის მიმართულებით ვეშვები, ადრე რომ შემაშინებელ "ავ ჭალებად"
მოიხსენებდნენ. უკვე ლამის ორი საათია, ავჭალაში ვხეტიალობ, მაგრამ ენერგეტიკულად სწორედ
ავჭალის ეს "ავი" მონაკვეთი მომწონს. ერთადერთი, რაც მაწუხებს, ისაა, რომ აშკარად უცხოდ აღმიქვამენ
აქაურები, თუმცა ამის საბაბს ნამდვილად არ ვაძლევ, - ჩვეულებრივად ჩაცმული შუა ხნის მელოტი
მამაკაცი ვარ და ფოტოაპარატსაც მხოლოდ საჭიროებისამებრ ვიყენებ. და მაინც, ვგრძნობ, ჩამივლიან და
თვალს მაყოლებენ. ეს არ მსიამოვნებს, მაგრამ ვერაფერს ვიზამ. მერე კი ვხვდები - სხვა ვინ უღებს აქ
ფოტოს ღობეზე გასაშრობად გადაკიდებულ შარვალს?
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ბიჭვინთის ქუჩით ვახტანგ ლომიშვილის საკარმიდამო ეზოში მდგარი ისტორიული ციხესიმაგრისკენ ვეშვები. ის მეთვრამეტე საუკუნეში აშენებული თორმეტიდან ერთადერთი შემორჩენილი
ციხე-სიმაგრეა. მართლაც ლამაზია, თუმცა დღეს მხოლოდ შორიდან ვახერხებ მისთვის თვალის
შევლებას, აქვე, ეკლესიაში, ჯვრისწერაა და იქაურობა ხალხითა და მანქანებითაა ჩახერგილი.
ყველაფერი კი იმით მთავრდება, რომ ციხე-სიმაგრის დათვალიერების მცდელობას თავს ვანებებ და
ჯვრისწერას ვესწრები ეკლესიაში. მერე კი ლამაზად ჩაცმულ, მუქ კოსტუმებში და თეთრ პერანგებში
გამოწყობილ ახალგაზრდებთან ერთად ველოდები ნეფე-პატარძლის ეკლესიიდან გამოსვლას. აქ ჰაერი
უკვე მდინარის სუნითაა გაჟღენთილი.

33
ავჭალის რკინიგზის სადგურის ცარიელ პლატფორმაზე ავადმყოფი ძაღლი მეკიდება. ათ-თხუთმეტ
34 ნაბიჯში მომყვება უკან. ქალაქის მიმართულებით კი მივაბიჯებ, მაგრამ ის კი არ ვიცი, ჩემს წინ
35 გაწოლილი ტალახიანი გზა საით გამიყვანს. ვიღაც ქალბატონს ვაჩერებ: "გამარჯობა ქალბატონო, ეს გზა
36 საით გამიყვანს?" ეჭვით გვიყურებს მე და იმ ძაღლს, მერე კი მეკითხება: "ამერიკელი ხარ?"
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წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ, სწორია (✓) თუ არა (X). თუ მსგავსი ინფორმაცია ტექსტში არ
არის, აღნიშნეთ (?) გრაფაში „არ ვიცი“:

სწორია

არასწორია

არ ვიცი

ავჭალაში ტრამვაით მისვლა შეიძლება.
ამ უბანში ბევრი მრავალსართულიანი სახლია.
ავტორი ავტოსაგზაო შემთხვევას გადააწყდა.
კახა თოლორდავამ გაფენილ ტანსაცმელს გადაუღო სურათი.
ვახტანგ ლომიშვილის ეზოში თორმეტი ციხე-სიმაგრე დგას.
ჯვრისწერის გამო ეკლესიის ეზოში თავისუფალი ადგილი არ არის.

მეწყვილესთან ერთად მოიფიქრეთ და დაწერეთ სიტყვა „ავის“ სინონიმები და ანტონიმები:

ა. მოძებნეთ ტექსტში ის სტრიქონები, რომლებშიც ავტორი უბნის სახელწოდებაზე ლაპარაკობს.

ბ. დავალებების მიხედვით (4 და 5.ა) ჩაწერეთ ვარაუდები, რას უნდა ნიშნავდეს უბნის სახელწოდება
„ავჭალა“? გაუზიარეთ თქვენი ვარაუდები ჯგუფის წევრებს.
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გ. წაიკითხეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი და გადაამოწმეთ თქვენი ვარაუდები.
ავჭალა თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანია. გადმოცემის თანახმად, ძველად მდინარის ახლოს
განლაგებული, ჭაობებით დაფარული ტერიტორიები შიშს გვრიდა ადამიანებს. ხალხში გავრცელებული იყო
რწმენა, რომ ამ მიდამოებში ავი სულები ბინადრობდნენ, ისინი ცდილობდნენ ახლოს არ გაკარებოდნენ ასეთ
ადგილებს. მათ ძველთაგან ,,ავ ჭალებს’’ უწოდებდნენ. სახელი ავჭალა შედგება ორი სიტყვისაგან: ავი და
ჭალა.
ავი – ბოროტი, ცუდი (ანტ.: კეთილი, კარგი), ანჩხლი, კაპასი, მოჩხუბარი (ანტ.: წყნარი, ჩუმი, თვინიერი),
ვისაც უმნიშვნელო მიზეზის გამო შეუძლია ჩხუბის წამოწყება. შემტევი და მკბენარი გამოიყენება ძაღლების
მიმართ – „ავი ძაღლი“. ძველად ბოროტ სულებს უწოდებდნენ ,,ავ სულებს’’.
ჭალა – ჭალის ტერასა, ხეობის ძირის ნაწილი, რომელიც წყალდიდობის დროს წყლით იფარება. ჭალის
ზედაპირი უსწორმასწოროა; მდინარის გადაკეტილი კლაკნილებისა და ტოტების ნარჩენებს სერები
ენაცვლება. ჭალა, ჩვეულებრივ, ტყითა და ბუჩქნარით არის შემოსილი, კულტურული ათვისების შედეგად
იყენებენ საძოვრებად.
(წყარო: http://mevlo14.blogpost.com/ )

ა. ამოწერეთ ტექსტიდან ყველა ფრაზა, რომლებიც კახა თოლორდავას ავჭალაში გადაადგილებას
აღწერს.
ლიანდაგის ნაჭრილობევს მივუყვები
მარჯვნივ ვუხვევ

ბ. ამოწერილი ფრაზებით აღწერეთ კახა თოლორდავას მარშრუტი; გამოიყენეთ წარსული დროის
დასრულებული (წყვეტილი) და დაუსრულებელი (უწყვეტელი) მოქმედების გამომხატველი ფორმები:
კახა თოლორდავა ლიანდაგის ნაჭრილობევს მიუყვებოდა,
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ა. სვეტებში იპოვეთ ერთნაირი მნიშვნელობის მქონე ფრაზები და დაუკავშირეთ ერთმანეთს.
მტკვრის მიმართულებით ვეშვები

ტრამვაის გაუქმებული ლიანდაგის გასწვრივ მივდივარ

ტრამვაის გაუქმებულ ლიანდაგს მივუყვები

ქუჩას ვკვეთ

ციხე-სიმაგრის მიმართულებით ვეშვები

ქალაქისკენ მივაბიჯებ

ქუჩაზე გადავდივარ

ციხე-სიმაგრისკენ ვეშვები

ქალაქის მიმართულებით მივაბიჯებ

მტკვრისკენ ვეშვები

ბ. დააკვირდით მოცემულ სიტყვებს. შეადგინეთ სამი წესი ოთხკუთხედებისა და ოვალების ნომრებით
და ასოებით.
ქალაქი



ქალაქ-ის-კენ

მტკვარი



მტკვარ-ის-კენ

ციხე-სიმაგრე

ციხე-სიმაგრე-ის-კენ

ხმოვანი (ა, ე)

ხმოვანი (ა, ე, ო)

იკარგება ბოლო
ხმოვანი რ, ლ, მ, ნ-ის
წინ

იკარგება ბოლო
ხმოვანი

თუ სიტყვა მთავრდება

“-ისკენ” დაბოლოების დამატებისას

თუ სიტყვა მთავრდება

“-ისკენ” დაბოლოების დამატებისას

თუ სიტყვა მთავრდება

“-ისკენ” დაბოლოების დამატებისას

თანხმოვანი

სიტყვა უცვლელი
რჩება

usafrTxoebis Rvedi
ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (7.1), დაიყავით მცირე ჯგუფებად და დაწერეთ ამბავი ვიდეოს მიხედვით.
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მოუსმინეთ ლექსენის სიმღერას (ვიდეოჩანაწერი 7.2) და შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:
შენც ......................................................... ღვედი,
........................................ ამას მე რატომ ვაკეთებ.
შენს თავზე მეტად სხვასაც .................................................................................................................
იფიქრე აგრეთვე.
წარსულიც კარგად მოგაგონდება,
თუ სწორად გეგმავ .............................................................................................................................
შენი მობილიც არ გაჩერდება,
თუ ....................................................................... !

ა. თქვენი და სხვების გამოცდილების მიხედვით უპასუხეთ, უმრავლეს შემთხვევაში რომელია
სწორი:
ღვედს იმიტომ იკეთებენ, რომ ჯარიმის ეშინიათ.
ღვედი საჭირო მომენტში არ გიცავს.
ღვედს იმიტომ იკეთებენ, რომ საფრთხისგან თავი დაიცვან.

ბ. გაეცანით ბლოგერს ჩანაწერს. ავტორის აზრით, რომელია სწორი დავალების (3.ა) ფრაზებიდან?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

სიფრთხილე თუ ჯარიმის შიში? ღვედის გაკეთების
შესახებ კანონის შემოსვლის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა.
ბევრჯერ გადაარჩინა ამ ღვედმა ადამიანი სიკვდილისაგან
ავარიის დროს, ერთხელ მეც მიხსნა საქარე მინის
გამტვრევისაგან. მაგრამ ამ დროს მებადება კითხვა: რამ
გადაგარჩინა, სიფრთხილემ თუ ჯარიმის შიშმა? — მგონი,
პასუხი მარტივია, ჯარიმის შიშმა. გამიგია, თუ შიში არ
არის, მაშინ პატივისცემაც არ იქნება. იცით რაზე მეცინება?
ძველ მანქანებში ან თუნდაც უკვე დრომოჭმულ სამარშუტო
ტაქსებში ჩაჯდომისას ღვედს წარმოადგენს რაღაც მისი
ნაწილი, რომელიც უბრალოდ წინ გაქვს დადებული და
საჭირო მომენტში არც კი დაგიცავს. ეჰ, ნეტავ როდის
შევიგნებთ, რომ შევიკრათ ღვედი ჩვენი სიცოცხლისათვის.
(წყარო: h p://nikusha1212.wordpress.com/2012/07/22)
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ა. გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ტექსტებს და ცხრილში ამოწერეთ ღვედის გამოყენების მომხრეთა
და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტები.

ბ. ბოლოს ცხრილში ჩაწერეთ თქვენი არგუმენტები.

მომხრე

მოწინააღმდეგე

ჯეიმს მედისონის უნივერსიტეტის კვლევის მიხედვით, ისეთ ვითარებაში, როდესაც მძღოლი ავარიის
შედეგად მანქანიდან ვარდება, შეკრული ღვედი სიკვდილის ალბათობას 25-ჯერ ამცირებს. ამავე კვლევის
მიხედვით, ავტოკატასტროფებში დაშავებულთა ნახევარზე მეტი 60 კმ/სთ-ზე ნელა მოძრაობდა, რაც
ცხადყოფს, რომ საკითხი დაბალსიჩქარიანი გზებისთვის აქტუალურია. ავსტრალიაში, სადაც შესაბამისი
კანონმდებლობა ყველაზე ადრე, 1970 წელს შემოიღეს, 1974 წლისთვის სიკვდილიანობამ ავარიებში 37%-ით
იკლო.
(წყარო: http://tabula.ge/ge/story/52546-ghvedi-chveni-arsebobisa)

ყველა ადამიანს აქვს უფლება აირჩიოს ცხოვრების ის გზა და ის სტილი, როგორიც მას სურს, თუ სხვათა
უფლებებსა და თავისუფლებებს არ არღვევს. ღვედის შეკვრა/არ შეკვრით ადამიანი სხვის თავისუფლებაში
არ ერევა. შევიკრავ მე ღვედს თუ არა, ამით საფრთხე არცერთ სხვა მძღოლსა და ფეხითმოსიარულეს არ
შეექმნება. შესაბამისად, ადამიანის იძულება ამ მხრივ არჩევნის თავისუფლების შეზღუდვაა.
(წყარო: http://geolibmen.wordpress.com)

მცირე კანონმდებლობის მოწინააღმდეგეები იმაზეც საუბრობენ, რომ ღვედის არშეკვრით ადამიანი არავის
უქმნის დამატებით საფრთხეს, საკუთარი თავის გარდა. იმით, რომ ღვედის გამოყენებას სავალდებულოს
ხდის სახელმწიფო, ის მოქალაქეთა თავისუფლებას ზღუდავს. არსებობს საპასუხო არგუმენტებიც –
საკუთარი თავის უფრო დიდ საფრთხეში ჩაგდებით მოქალაქე საზოგადოებას ეკონომიკურ ზარალს
აყენებს. ვისკონსინის უნივერსიტეტის კვლევის თანახმად, იმ დაზარალებულთა მკურნალობა, რომელთაც
ღვედები არ ჰქონდათ, საშუალოდ 25%-ით ძვირია. თუმცა, ამერიკელი კონსერვატორების აზრით,
მთავრობის მთავარი ფუნქცია სწორედ ადამიანის თავისუფლებათა დაცვაა და არა თავისუფლებათა
შეზღუდვის ხარჯზე ეკონომიის მიღწევა.
(წყარო: http://tabula.ge/ge/story/52546-ghvedi-chveni-arsebobisa)

93

ა. წაიკითხეთ უსაფრთხოების ღვედის შექმნის ისტორია. გამოტოვებული ადგილები
შეავსეთ კავშირებით: „როგორიც“, „სადაც“, „როდესაც“

უსაფრთხოების ღვედის წინამორბედი შექმნეს 1800 წელს, ……………. კონსტრუქტორები საფრენი
აპარატის საშუალებით ზეცის დაპყრობას ცდილობდნენ. იგი ოფიციალურად მეცხრამეტე საუკუნის
დასაწყისში იქნა შემოთავაზებული ინგლისელი გამომგონებლის მიერ. ავტომობილების წარმოებაში ღვედი
პირველად გამოიყენეს საფრანგეთში, ……………….. ცნობილ მეწარმეს, ლუი რენოს, საკუთარი
ავტოკომპანია ჰქონდა. თუმცა იმ პერიოდის ავტომობილები ძალიან დაბალი სიჩქარით მოძრაობდა და
ღვედებს არ საჭიროებდა. ექსპერიმენტული უსაფრთხოების ღვედი პირველად გამოჩნდა 1930-იან წლებში,
…….......…. მასიურად დაიწყო ჩქაროსნული გზების აგება, თუმცა ევროპულ ავტოკომპანიებში იგი ფართო
გამოყენების დეტალი არ გამხდარა. ამერიკაში 1950-იანი წლებიდან იყენებენ ისეთ ღვედებს, …………….
თანამედროვე ავტომანქანებს აქვს.
დღეს უსაფრთხოების ღვედი მნიშვნელოვანი ატრიბუტია ყველა სატრანსპორტო საშუალებისთვის და
ველოსიპედის გარდა არცერთი მათგანი ღვედის გარეშე არ იწარმოება.

ბ. თქვენ მიერ შევსებული ტექსტი შეადარეთ მეწყვილისას და დაუსაბუთეთ, რატომ ჩასვით ესა თუ
ის კავშირი.

როგორია თქვენი დამოკიდებულება ღვედის გამოყენების მიმართ? გამოიყენეთ მეოთხე აქტივობის
ცხრილი და გამართეთ დისკუსია ჯგუფში.

Tbilisis ubnebi
მოცემული სიტყვები ჩაწერეთ შესაბამის გრაფაში (სამი სიტყვა ზედმეტია):

ტრანსპორტი

1.
2.
3.

უბანი

1.
2.
3.
4.
5.
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იპოვეთ პირველ სავარჯიშოში ჩამოთვლილი უბნები.

ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (7.3) და დაწერეთ, რა სახის ტრანსპორტი გხვდებათ ვიდეოში?

ა. მოუსმინეთ ვიდეოჩანაწერს (7.3) და ამოწერეთ თბილისის რომელი უბნების მცხოვრებლებია
დასახელებული სიმღერის ტექსტში და შეუსაბამეთ უბნის სახელწოდება:

ვაკელი

ვაკე

ბ. დააკვირდით, იცვლება თუ არა უბნის დასახელება „-ელ“ დაბოლოების დართვისას. თუ იცვლება,
დაფიქრდით, როგორ იცვლება?
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გ. გამოიყენეთ პირველი ბლოკის მე-7.ბ დავალებაში მოცემული სქემები და შეადგინეთ წესები უბნის
სახელწოდებაზე „-ელ“ დაბოლოების დართვის შესახებ:

1.

თუ უბნის დასახელება მთავრდება

, მაშინ "-ელ" დაბოლოების დართვისას

ვიდეოკლიპისა (7.3) და აუდიოჩანაწერის (7.4) მიხედვით აღწერეთ, როგორია, თქვენი აზრით,
თბილისი? გაუზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილება მეწყვილეს.

Tbilisis transportis istoria
დააკვირდით სურათს და გამოთქვით ვარაუდი, რაზე იქნება ტექსტი?
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გადაიკითხეთ ტექსტი, გადაამოწმეთ თქვენი ვარაუდი და მოიფიქრეთ სათაური:

1883 წლის 10 მარტს ტფილისში და დღეს უკვე თბილისში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების აღსრულება
დაიწყო, ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემა ამოქმედდა. 127 წლის წინ თბილისში პირველად
ამოქმედდა ე.წ. კონკა ანუ ცხენის რკინიგზა, რომელიც პირველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყო
ქალაქში. მეცხრამეტე საუკუნის დამლევამდე ქალაქში გადასაადგილებლად და ტვირთის გადასატანად
სხვადასხვა საშუალებას იყენებდნენ, ადამიანის ძალით დაწყებული მდინარით დამთავრებული. თუმცა,
ვინაიდან ქალაქი კარგა ხანს მხოლოდ საკუთარი გალავნის ფარგლებში ვითარდებოდა, რომელიც
ძირითადად დღევანდელი თბილისის ძველ უბანს წარმოადგენს, არ იყო საჭიროება დიდი და მასიური
ტრანსპორტისა. ურემი, ჩარდახი, სახედარი, ცხენი და აქლემების ქარავანი წარმოადგენდა ძირითად შიდა და
გარე ტრანსპორტს. მტკვარზე ცურავდა ტივები, რომლებიც ხშირად ხილით იყო დატვირთული. XIX
საუკუნიდან ქალაქში მგზავრთა გადაყვანა ძირითადად ხდებოდა ეტლებით, რომლებიც ერთფეროვნებით
ნამდვილად არ ხასიათდებოდა. ეტლის ყველაზე დახვეწილი და პრესტიჟული ვერსია იყო დროშკა. 1870
წლისათვის 439 ორცხენიანი და 117 ერთცხენიანი ეტლი და 672 საზიდარი მოძრაობდა ქალაქში. თბილისს
გარეთ გადაადგილება “დილიჟანებითა” და “ომნიბუსებით” ხდებოდა.. ომნიბუსი ლათინური სიტყვაა, რაც
ქართულად „ყველასთვის“ ნიშნავს და ის რეისებს განსაზღვრულ დროს, განსაზღვრული მარშრუტით
ასრულებდა. ომნიბუსი ოცადგილიანი იყო და თითოეული მგზავრი ადგილში თანხას იხდიდა. ომნიბუსს
ახლდა კონდუქტორი, რომელიც მგზავრობის საფასურს იღებდა, სიგნალებს იძლეოდა და სხვა.
ქალაქის ფართობის და მოსახლეობის ზრდა ახალ მოთხოვნებს უყენებს ქალაქის ხელმძღვანელობას,
რომლის მიმართ დროული მოქმედება აუცილებელია. სწორედ თბილისის ტერიტორიულმა ექსპანსიამ
გამოიწვია ქალაქში საცხენოსნო რკინიგზის დანერგვა, რომლის პირველმა მარშრუტმა დავით აღმაშენებლის
გამზირის (მაშინდელი მიხეილის ქუჩის) გავლით დააკავშირა რკინიგზის სადგური და დღევანდელი
ზაარბრიუკენის მოედანი. შემდგომში მარშრუტი გაგრძელდა დღევანდელ თავისუფლების მოედნამდე,
მოგვიანებით კი რუსთაველის გამზირი და ვერის ნაწილი მოიცვა, საიდანაც ვერის ხიდის გავლით
მარჯანიშვილის ქუჩაზე მიდიოდა. თითოეულ ვაგონს დაჰყვებოდა კონდუქტორი, რომელიც მგზავრების
მოთხოვნით აჩერებდა ვაგონს, ვინაიდან საგანგებო გაჩერებები არ იყო დაწესებული. 1899 წელს ტფილისში
კონკის 22.4 კილომეტრი ლიანდაგი იყო გაყვანილი. ავჭალის ხაზზე კონკა 1910 წლამდე დადიოდა, მაგრამ
თბილისი ვითარდებოდა, ცხოვრების ტემპიც მატულობდა, დროის ფასი იზრდებოდა და შესაბამისად
ქალაქის მთავრობაც ზრუნავდა იმაზე, რომ მისი მაცხოვრებლები რაც შეიძლება სწრაფად
გადაადგილებულიყვნენ. სწორედ ეს გახლდათ ერთ-ერთი მიზეზი, რამაც ქალაქის ადმინისტრაციას
გადააწყვეტინა ცხენის ძალა ელექტროენერგიით ჩაენაცვლებინა და ტრამვაის მოდერნიზება მომხდარიყო. ეს
სამუშაოები ბელგიელმა სპეციალისტებმა განახორციელეს და გარკვეული პერიოდით ტრამვაის
ექსპლუატაციაც მათი მოვალეობა იყო. ტროლეიბუსი თბილისში 1937 წლიდან გამოჩნდა, ხოლო მისი
ამოქმედების შესახებ და მარშრუტების დასახვის შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 1934 წელს იქნა
მიღებული. 90-იან წლებში მეტროსთან ერთად, ტროლეიბუსი ერთადერთი რეალურად მოქმედი
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყო. სწორედ ამით იყო გამოწვეული იმ “გადახუნძლული” ტროლეიბუსების
არსებობა, რომლებიც ყველას კარგად ახსოვს. თბილისში ამ სატრანსპორტო საშუალებამ, მერიის
გადაწყვეტილებით, 2006 წლის შემდეგ არსებობა შეწყვიტა.
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კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ ტექსტი და სწორი პასუხი აღნიშნეთ X სიმბოლოთი, პასუხები
გადაამოწმეთ ტექსტში (იმუშავეთ წყვილებში):

1. თბილისში პირველი ტრანსპორტი 127 წლის წინ ამოქმედდა.
2. თბილისის გარეთ გადაადგილება მოსახლეობას ფეხით უწევდა.
3. ომნიბუსით მგზავრობა უფასო იყო.
4. პირველი ტროლეიბუსი თბილისში 1934 წელს გამოჩნდა.
5. 90-იან წლებში თბილისში მხოლოდ მეტრო ფუნქციონირებდა.

იმუშავეთ წყვილებში და ხაზი გაუსვით სწორ ფორმას. დაუსაბუთეთ მეწყვილეს თქვენი
მოსაზრება.
1. ტურიზმი თბილისში თანდათან ვითარდება, მაგრამ/რომელმაც ჯერ კიდევ ვერ მიაღწია განვითარების
უმაღლეს დონეს.
2. აეროპორტში დაფრენის შემდეგ ისარგებლეთ ავტობუსით (37 ნომერი), რომელიც / რაც სულ რაღაც 50
თეთრი ღირს.
3. დედაქალაქში დილა-საღამოს ბევრი საცობია, რაც/რომელიც ბევრი ავტომობილით არის გამოწვეული.
4. აეროპორტში დაჯდა თვითმფრინავი, რომელიც/რაც პარიზიდან ჩამოფრინდა.

წარმოიდგინეთ, რომ ცხოვრობთ ძველ თბილისში. ტრანსპორტის რომელი საშუალებით ივლიდით?
რატომ?
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მოსმენა:
მაღაზიაში ცოლ-ქმრის დიალოგის გაგება;
ონლაინშოპინგის შესახებ რეკლამის
დეტალური გაგება.
კითხვა:
ონეომანიის და ინტერნეტვაჭრობის შესახებ
ტექსტის მთავარი აზრის გაგება;
განვადების შესახებ ინფორმაციული
ხასიათის ტექსტში დეტალების გაგება.
ლაპარაკი:
საყიდლების თაობაზე რჩევის მიცემა და
არგუმენტირება;
ონლაინვაჭრობის დადებითი და
უარყოფითი მხარეების შესახებ დისკუსიის
გამართვა, საკუთარი შეხედულების
არგუმენტირება.
წერა:
საყიდლების თაობაზე რჩევის მიცემა და
საკუთარი აზრის არგუმენტირება;
ონლაინვაჭრობის დადებითი და
უარყოფითი მხარეების აღწერა, საკუთარი
მოსაზრების გადმოცემა და დასაბუთება;
ონლაინშეკვეთა.

● მომავალი დროის წარმოება;
● წართქმითი და უკუთქმითი
ბრძანებითი;
● „უნდა” ზმნური ნაწილაკის გამოყენება
მითითების, რჩევის, ინსტრუქციის
კონტექსტში.
● ონლაინშოპინგის თემასთან
დაკავშირებული ლექსიკა;
● ონეომანიასთან დაკავშირებული
ლექსიკა;
● საბანკო განვადების
თემასთან დაკავშირებული ლექსიკა.

ბლოკი 1 – ონეომანია
ბლოკი 2 – ტექნიკა და განვადებით
ყიდვა
ბლოკი 3 – ონლაინვაჭრობა
ბლოკი 4 – ონალაინვაჭრობის
დადებითი და უარყოფითი მხარეები
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1. დააკვირდით ქვემოთ მოცემულ ფოტოს და მოიფიქრეთ:
ა. რის შესახებ იქნება ტექსტი?

ბ. როგორ დაახასიათებდით ფოტოზე გამოსახულ ადამიანს? ჩამოწერეთ ყველა ეპითეტი,
რომლებიც მას ახასიათებს:

პრანჭია

გ. მეწყვილესთან ერთად მოიფიქრეთ, რას ნიშნავს ტექსტის სათაური: ხვალიდან გამოვსწორდები.
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წაიკითხეთ ტექსტი და შეამოწმეთ თქვენი ვარაუდები

ხვალიდან გამოვსწორდები!
თუ ერთ დღეს აღმოაჩენთ, რომ თქვენს გარდერობში 36 წყვილი ფეხსაცმელი, 25 ცალი ზაფხულის და
ამდენივე ზამთრის კაბაა, შარვალი კი იმდენი, რომ დათვლა გეზარებათ, თუმცა, მაინც არასოდეს იცით,
რა ჩაიცვათ, ჩათვალეთ, რომ თქვენ არაპრაქტიკული მყიდველი ბრძანდებით.
არადა, ისეთი არაფერი დაგიშავებიათ, ასეთი ,,ბრალდება” რომ დაიმსახუროთ, არა? დიდი ამბავი,
სამსახურში ერთსაათიანი შესვენებისას რამდენიმე მაღაზიაში შეივლით, ნახევარი თვის ხელფასს
დახარჯავთ და იმდენი ხორაგით დაბრუნდებით სამსახურში, თვალმახვილ თანამშრომელს ლოგიკური
კითხვა გაუჩნდება, რა ხდება, ომი ხომ არ იწყებაო? ჰმ, თავხედი.. რა შუაშია აქ ომი? ასეთი
არაჩვეულებრივი მაისურის არყიდვა შეიძლებოდა? ან ეს ტაფა ხელიდან გასაშვებია? აი ზუსტად ისეთი
ტაფაა, შარშან ამ დროს რომ იყიდეთ, შინ მისულს კი ავტოფარეხში დაგრჩათ სხვა საყიდლებთან ერთად
და დღემდე არ გაგხსენებიათ.. ნეტავ რა იყო კიდევ იმ სანუკვარი საყიდლების ჩანთაში, ავტოფარეხში
რომ დაგრჩათ? ალბათ გუშინ რომ იყიდეთ, ისეთივე ბოთლის გასახსნელი. ოთახის ყვავილებისთვის
ახალი ქოთნები? არა, ეგ ახლახან იყიდეთ. აბა, ჭრელი შარფი? მართალია, სწორედ ის ჭრელი შარფი
იქნებოდა, რომ არ იცოდით რას მოუხდებოდა, მაგრამ მაინც შეიძინეთ. და სად დევს ახლა ის ჩანთა? ისევ
ავტოფარეხში? თუ სარდაფში? სარდაფში ვერ იქნება, იქ იმდენი არასაჭირო ნივთი დევს, სადღა იყო მისი
ადგილი.
ასეთი ფიქრების შემდეგ უცებ მიხვდებით, რომ დროა დაფიქრდეთ, რაღაც შეცვალოთ... თავს პირობას
მისცემთ, რომ ხვალიდან გამოსწორდებით, რომ მანამ არაფერს იყიდით, ვიდრე მისი საჭიროების
აუცილებლობაში არ დარწმუნდებით. მაგრამ ხვალ ისევ მოახერხებთ ისეთი რაღაცის პოვნას, რომლის
არყიდვაც არაფრით გამოვიდოდა.
თუ დაგამშვიდებთ, გეტყვით, რომ თქვენ ერთადერთი არა ხართ, ვინც სახლი უსარგებლო ნივთების
გროვას დაამსგავსა. რაიმეს ყიდვის დაუძლეველი სურვილი დაავადებაა და მას ონეომანია ჰქვია.

მაპატიეთ, გულს თუ გიხეთქავთ, მაგრამ ამერიკელმა ფსიქოლოგებმა ისიც კი დაადგინეს,
რომ ონეომანებსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულ ადამიანებს ძალიან ბევრი საერთო აქვთ.
ონეომანიის ორი ძირითადი კატეგორიაა. ერთი, რომლიც დიდი რაოდენობით, მაგრამ
საჭირო ნივთებს ყიდულობს და მეორენი, რომლებიც საჭიროების მიუხედავად, მაინც
ყიდულობენ.. მათ შორის განსხვავება არის, მაგრამ არცერთ კატეგორიას არ აინტერესებს,
რამდენი აქვს ჯიბეში, მთავარია რომ ყიდვა უნდა, უნდა და მორჩა! და მანამ ენდომება, ვიდრე
ბოლო თეთრს არ დახარჯავს. ამის შემდეგაც ენდომება ყიდვა, მაგრამ...
ფსიქოლოგები შეთანხმდნენ იმ ძირითად ფაქტორებზე, რომლებიც ონეომანიისკენ უბიძგებს
ადამიანს. ესენია: სტრესი, დეპრესია, დაბალი თვითშეფასების დაფარვის მცდელობა...
საყიდლებზე წასვლა რომ საუკეთესო ანტიდეპრესანტია, ალბათ ბევრი თქვენგანი
დამეთანხმება. ისევე, როგორც ვარცხნილობის შეცვლა ან სხვა ცვლილების შეტანა
გარეგნობაში. მაგრამ, თუ დეპრესია სათოფეზეც კი არ ჩანს და მაინც გაუთავებლად
საყიდლებისკენ მიგიწევთ გული, ალბათ დროა გადაამოწმოთ, იქნებ ონეომანი ბრძანდებით?
თუ თავს გამოუტყდით რომ ეს ასეა, მაშინ სცადეთ მეტი ნებისყოფა გამოიჩინოთ. ნუ
დაუჯერებთ რეკლამებს და „სარფიან“ შემოთავაზებებს. ნუ გექნებათ ყოველდღიურად
საჭიროზე მეტი თანხა. ვიდრე სალარომდე მიხვალთ, სამჯერ ჰკითხეთ თავს, მჭირდება ახლა ეს
მე? ისე, თუ მყარი ბიუჯეტი გაქვთ და ყიდვის დაუძლეველი სურვილი მას ვერაფერს აკლებს, ნუ
შექმნით ამით ტრაგედიას... იყიდეთ მეორმოცე წითელი კაბა, იქნებ გაისად მაინც ჩაიცვათ
პირველად რომელიმე მათგანი, თუ არადა,ხვალიდან ხომ ისედაც გამოსწორდებით.
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გადახედეთ ტექსტს კიდევ ერთხელ და აღნიშნეთ, რა არის ტექსტის მიზანი?
ა. მკითხველს მოუწოდოს, არ წავიდეს მაღაზიებში.
ბ. მკითხველს ურჩიოს, ბოლო თეთრამდე დახარჯოს ხელფასი საყიდლებზე.
გ. მკითხველს შეახსენოს, რომ ფულის გონივრულად ხარჯვაა საჭირო.

რა არის ონეომანია? მონიშნეთ სწორი პასუხი:
ა. მავნე ჩვევა
ბ. ავადმყოფობა
გ. დადებითი თვისება

თქვენი აზრით, რატომ უჩნდებათ ადამიანებს სურვილი, შეიძინონ უსარგებლო ნივთები?
(რეკლამის როლი, მოდას აყოლილი ადამიანები…)

დააკვირდით ქვემოთ მოცემული ზმნების ჩამონათვალს და შეავსეთ იგი თქვენ მიერ ტექსტიდან
ამოწერილი ზმნებით (სამუშაო რვეული, დავალება 4). დააკვირდით, როგორ იწარმოება მომავალი დრო
და შეავსეთ ბ ვარიანტის ფორმულა:
ვარიანტი ა:
აწმყოს ფორმა: V + -Ø
V + -ავ
V + -ებ / ...
მომავალი დრო: ზმნისწინი + V + -Ø
ზმნისწინი + V + -ავ
ზმნისწინი + V + -ებ / ...

ვარიანტი ბ:
აწმყოს ფორმა: V + -ობ
მომავალი დრო: ი- + V + ?

ა. წერს - დაწერს
ხარჯავს - დახარჯავს
აკეთებს - გააკეთებს

წაიკითხეთ ქვემოთ მოცემული რჩევები და ჩასვით ზმნები მომავალ დროში:
მაღაზიაში ყოფნისას ნუ მიიღებთ (მიღება) უცაბედ გადაწყვეტილებას.
1. ნუ .................................... (დაჯერება) ლამაზ რეკლამებს, ისინი ყოველთვის სიმართლეს არ ამბობენ.
2. ნუ ........................................................ (დახარჯვა) მთელი თვის ხელფასს ერთ უსარგებლო ნივთში.
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3. ნუ ............................................ (დავიწყება), რომ თქვენი კარადა უკვე სავსეა ტანსაცმლით და მეტი
აღარ გჭირდებათ.
4. სალაროსთან კარგად დაფიქრდით! ნუ ........................................ (გადახდა) ძვირს იმაში, რისი ყიდვაც
იაფად შეგიძლიათ.

კიდევ ერთხელ გადახედეთ წინა სავარჯიშოში მოცემულ რჩევებს და დააკვირდით, რას გამოხატავს
მოცემულ წინადადებებში მომავალი დროის (მყოფადის მწკრივის) ფორმები:

მე-7 დავალებაში მოცემული რჩევების მსგავსად, თქვენი შეხედულებისამებრ, დაწერეთ რამდენიმე
რჩევა ყიდვის სურვილით დაავადებული ადამიანისთვის.

teqnika da ganvadebiT yidva
ა. გიყიდიათ თუ არა რაიმე სახის ტექნიკა განვადებით?

ბ. რა იცით ქართული ბანკების შესახებ? იცნობთ მათი განვადების პირობებს?

თქვენი გამოცდილებით, რა არის საჭირო განვადების გასაკეთებლად?
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დაუკავშირეთ ერთმანეთს:
სესხი

კონტრაქტით დადგენილი დრო

ვადა

ბანკის ვალი

ხელფასი

ფასი

განვადება

ფული

ღირებულება

ნაწილ-ნაწილ გადახდა

თანხა

შემოსავალი

მსესხებელი

კონტრაქტი

ხელშეკრულება

სესხის მქონე პირი, კლიენტი

ა. დაიყავით ჯგუფებად, აირჩიეთ ბანკი, რომელიც დაგაინტერესებთ, წაიკითხეთ შესაბამისი
ტექსტი და შეავსეთ ცხრილი მითითებული ბანკების მიხედვით.
ბ. წარუდგინეთ თქვენ მიერ დამუშავებული ბანკის პირობები ჯგუფს.

რის საფუძველზე გაიცემა სესხი?
რამდენი უნდა იყოს თვიური შემოსავალი?
რამდენს უნდა შეადგენდეს სესხის მოცულობა?
სესხის ვადები
ვის შეუძლია სესხით სარგებლობა?

რის საფუძველზე გაიცემა სესხი?
რამდენი უნდა იყოს თვიური შემოსავალი?
რამდენს უნდა შეადგენდეს სესხის მოცულობა?
სესხის ვადები
ვის შეუძლია სესხით სარგებლობა?

რის საფუძველზე გაიცემა სესხი?
რამდენი უნდა იყოს თვიური შემოსავალი?
რამდენს უნდა შეადგენდეს სესხის მოცულობა?
სესხის ვადები
ვის შეუძლია სესხით სარგებლობა?

104

რის საფუძველზე გაიცემა სესხი?
რამდენი უნდა იყოს თვიური შემოსავალი?
რამდენს უნდა შეადგენდეს სესხის მოცულობა?
სესხის ვადები
ვის შეუძლია სესხით სარგებლობა?

„მეგატექნიკის“ მაღაზიათა ქსელში თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ თქვენთვის სასურველი ტექნიკა 0%იანი განვადებით. ჩვენ გთავაზობთ განვადებით შესყიდვების გამარტივებულ და კომფორტულ სერვისს.
ჩვენს მაღაზიათა ქსელში შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი ბანკების განვადების მომსახურებით:

მიიღეთ მომენტალური განვადება 10-15 წუთში მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის
საფუძველზე.
შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი ნივთი თვეში 30 ლარიდან.
ისარგებლეთ 0%-იანი განვადებით თანამონაწილეობის გარეშე, როცა თქვენი შემოსავალი თვეში 200
ლარია.
მომენტალური განვადებით სარგებლობა შეუძლიათ 20-დან 70 წლამდე ასაკის საქართველოს
მოქალაქეებს.
სასურველი საქონლის მინიმალური ღირებულება 150 ლარი.
● სესხის ვადა: 3-24 თვე
● თანამონაწილეობა 0%-დან
● სესხის მოცულობა: 150 - 5000 ლარი
მომენტალური განვადებით სარგებლობა მარტივია
— შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნივთი;
— წარადგინეთ თქვენი პირადობის მოწმობა ბანკის გაყიდვების მენეჯერთან;
— გააფორმეთ ხელშეკრულება და მიიღეთ სასურველი ნივთი.

ბანკ „რესპუბლიკის“ განვადების პირობებია:
ბანკ „რესპუბლიკის" განვადებით შეუძლიათ ისარგებლონ საქართველოს მოქალაქეებს 18-დან 65 წლამდე,
რომლებსაც აქვთ სტაბილური შემოსავალი და მათი ყოველთვიური ხელფასი შეადგენს მინიმუმ 200 ლარს.
განვადებით შეძენილი ნივთის ღირებულება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 200 და მაქსიმუმ 5000 ლარს.
განვადების პერიოდი განისაზღვრება 1-დან 24 თვემდე.
მეგატექნიკაში შეგიძლიათ ისარგებლოთ ბანკ „რესპუბლიკის“ 0%-იანი განვადებით.
პროცენტი დაიანგარიშება საქონლის ღირებულებისა და მსესხებლის თანამონაწილეობის სხვაობაზე.
კლიენტის თანამონაწილეობა განისაზღვრება - 0%-დან.
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ბანკ „რესპუბლიკის” განვადებით სარგებლობისათვის საჭიროა:
შეარჩიოთ სასურველი ნივთი „მეგატექნიკის“ მაღაზიათა ქსელში.
წარადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.
შეავსოთ განცხადი მაღაზიაში ბანკ „რესპუბლიკის“ წარმომადგენელთან ერთად.
განვადების დამტკიცების შემთხვევაში გააფორმოთ განვადების ხელშეკრულება და წაიღოთ შეძენილი
ნივთი.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოს განვადების პირობები
კრედოს განვადებით სარგებლობა შეუძლიათ:
ვაჭრობაში, წარმოებასა და მომსახურების სფეროში მოღვაწე მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესმენებს.
ფერმერებს, რომლებიც ეწევიან ნებისმიერი სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას. ტურისტულ
სფეროში მოღვაწე ბიზნესმენებს, სასტუმროების მეპატრონეებს, საოჯახო სასტუმროების და ბინის
გამქირავებლებს.
კრედოს განვადებით სარგებლობა შესაძლებელია:
● ხელფასის ცნობის გარეშე;
● გირაოსა და გარანტორების გარეშე;
● როგორც ბიზნესის, ასევე ოჯახის საჭიროებისათვის;
● ნებისმიერი ბანკის და საკრედიტო ორგანიზაციის მსესხებლებისთვის.
კრედოს განვადებით სარგებლობისათვის საჭიროა:
● შეარჩიოთ სასურველი ნივთი მეგატექნიკის მაღაზიათა ქსელში;
● გამოაწერინოთ ანგარიშფაქტურა მაღაზიის გამყიდველს ან კრედოს წარმომადგენელს;
დანარჩენ სამუშაოს თქვენ ნაცვლად ჩვენი ექსპერტები შეასრულებენ.

გსურთ შეიძინოთ თქვენთვის სასურველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, მობილური ტელეფონი ან
კომპიუტერი?! ისარგებლეთ ვი-თი-ბი ბანკის ექსპრეს განვადებით.
● სესხის მინიმალური თანხა – 150 ლარი
● სესხის მაქსიმალური თანხა – 5,000 ლარი
● სესხის ვადა – 24 თვემდე
● სესხის ვალუტა – ლარი
● თანამონაწილეობა – 0%–დან
ექსპრეს განვადების უპირატესობები:
● ექსპრეს განვადება გაიცემა მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე;
● გადაწყვეტილების მიღება მაქსიმუმ 10 წუთში;
● არ არის საჭირო შემოსავლების დადასტურება.
სპეციალური შეთავაზება:
შეღავათიანი პირობები ვი-თი-ბი ბანკის კორპორაციული კომპანიების თანამშრომლებისთვის.
რა არის საჭირო სესხის მისაღებად?
ექსპრესგანვადებით სარგებლობა შეუძლია როგორც ვი-თი-ბი ბანკის, ასევე საქართველოში მოქმედი
ნებისმიერი სხვა ბანკის კლიენტს.
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სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:
● პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
უზრუნველყოფა:
● უზრუნველყოფა არ მოითხოვება

რომელ ბანკს აქვს განვადების უკეთესი პირობები და თქვენ რას მიიჩნევთ საუკეთესო
შემოთავაზებად? რატომ? დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება.

onlainvaWroba
დააკვირდით ფოტოებს და დაფიქრდით, რის შესახებ იქნება ტექსტი?

ა. რა არის ონლაინვაჭრობა? გიყიდიათ თუ არა რაიმე ონლაინმაღაზიაში?
ბ. დააკვირდით სურათებს: თქვენი აზრით, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს ნივთების
ყიდვას ინტერნეტის საშუალებით? დაასაბუთეთ თქვენი არგუმენტები:
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წაიკითხეთ ტექსტი და მოუძებნეთ თითოეულ მონაკვეთს შესაბამისი ქვესათაური.
ა. რა უნდა გაითვალისწინოთ ინტერნეტვაჭრობისას?
ბ. გადამზიდავი ფირმები
გ. გაუთვალისწინებელი შემთხვევები
დ. უმსხვილესი კომპანია
ე. ინტერნეტმაღაზიით სარგებლობის გამომწვევი მიზეზები.

საქართველოში მცხოვრები მომხმარებლისთვის უკვე ჩვეულებრივი მოვლენაა მსოფლიოში ყველაზე
ცნობილი ინტერნეტმაღაზიებიდან ნივთების გამოწერა და შეძენა. ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს,
თუ რა წილი უჭირავს ჩვეულ ვაჭრობასთან შედარებით ონლაინვაჭრობას და შესაძლოა მთელი ყიდვაგაყიდვის 1%-საც არ აჭარბებს, მაგრამ აშკარაა ვაჭრობის ეს სახე სულ უფრო პოპულარული ხდება და მეტი
მომხმარებელიც უჩნდება.

მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთ უდიდეს ინტერნეტვაჭრობის ამერიკულ კომპანია „Amazon.com,Inc-ს,
2011 წლის მონაცემებით, 48 მილიარდ დოლარზე მეტი ბრუნვა ჰქონდა, სუფთა მოგებამ კი 631 მილიონ
დოლარს გადააჭარბა. ამ დროისთვის კომპანიის თანამშრომელთა რაოდენობა 56 ათას ადამიანს აჭარბებს.
Amazon.com 1994 წელს დააფუძნა მეწარმე ჯეფ ბეზოსმა, ვებგვერდი კი 1995 წელს გაუშვეს. კომპანიას
სახელი ყველაზე წყალუხვი მდინარის – ამაზონის მიხედვით უწოდეს. კომპანია საქმიანობის დასაწყისში
მხოლოდ წიგნებით ვაჭრობდა, 1998 წლიდან ინტერნეტმაღაზიამ დაიწყო მუსიკალური დისკების, შემდეგ
ვიდეოპროდუქციის გაყიდვა, მოგვიანებით ასორტიმენტს დაემატა MP3 ჩანაწერები, პროგრამული
უზრუნველყოფა, ვიდეო თამაშები, ტანსაცმელი, ავეჯი, კვების პროდუქტები, სათამაშოები...
დღევანდელი მდგომარეობით „ამაზონი“ 34 კატეგორიის პროდუქციას ყიდის. მათ შორის ელექტრონულ
წიგნებს, საყოფაცხოვრებო ტექნიკას, საბავშვო სათამაშოებს, კვების პროდუქტებს, საყოფაცხოვრებო
საქონელს, სპორტულ ნაწარმს და მრავალ სხვას. არსებობს სხვა საიტებიც, რომლითაც ინტერნეტვაჭრობაა
შესაძლებელი. ასევე არსებობს ონლაინაუქციონები, სადაც გასაყიდად გამოტანილ ნივთზე აუქციონი
იმართება.

მიზეზი, რის გამოც ქართველი მომხმარებლები ინტერნეტით ყიდულობენ რაიმე ნივთს, სხვადასხვაა.
უცხოური ინტერნეტმაღაზიიდან ნივთის ყიდვა ძირითად შემთხვევებში ბევრად იაფი ჯდება, ვიდრე
აქაურ მაღაზიებში შეძენა. ასევე, ინტერნეტით ნაყიდი ნივთი არის ხარისხიანი და ზოგჯერ, ინტერნეტით
ვაჭრობის მიზეზი უბრალოა ხოლმე: ელემენტარულად, იმავე ნივთს აქ ვერც იშოვი. ამიტომ, ასეთ
შემთხვევებში, ინტერნეტით რაიმეს გამოწერა ბევრად ხელსაყრელია.

როდესაც რომელიმე უცხოურ ინტერნეტმაღაზიაში შეკვეთას აკეთებთ რაიმე ნივთზე, თუ ნივთის
ღირებულება 300 ლარს აღემატება, მაშინ ვალდებული ხდებით ნივთის და ტრანსპორტირების საფასურის
გარდა, ასევე განბაჟების თანხა – ნივთის ღირებულებას პლუს 18% გადაიხადოთ. შეძენილ პროდუქციას
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განბაჟება უწევს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ამანათის ღირებულება მართალია 300 ლარზე ნაკლებია,
მაგრამ მინიმუმ სამ ცალ ზუსტად ერთსა და იმავე პროდუქტს შეიცავს. აქ იგულისხმება, რომ ადამიანი
გასაყიდად ყიდულობს ამა თუ იმ ნივთებს და არა საკუთარი მოხმარებისთვის.

როდესაც ნივთს შეუკვეთავთ, უნდა შეარჩიოთ თქვენამდე ტრანსპორტირების ვარიანტებიდან ერთერთი. თქვენი გადასაწყვეტია, დაჩქარებული საფოსტო გადაზიდვით (დიეიჩელი, ფედექსი, იუპიესი,
ტიენტი და სხვ.) ისარგებლებთ, თუ რამდენიმე დღეს მოიცდით და ჩვეულებრივ გადაზიდვას
გამოიყენებთ. დაჩქარებული საფოსტო გადაზიდვა ბევრად ძვირი და იმავდროულად ბევრად სწრაფია.

როდესაც ჩვეულებრივ მაღაზიაში ყიდულობთ რაიმეს, ადგილზე ამოწმებთ ხარისხსაც და ზომასაც.
ცხადია, შედარებით მაღალია რისკი, როდესაც საიტის მეშვეობით იძენთ ტანსაცმელს თუ რაიმე ტექნიკას.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ინტერნეტვაჭრობის შემაფერხებლად მიიჩნევა, არის შეკვეთილი
ნივთის ხარისხთან ან ზომასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოჩენის ალბათობა. თუმცა, როგორც
ჩვენ გავარკვიეთ, ასეთი შემთხვევები თითქმის არ ხდება.
რაც შეეხება ანგარიშსწორებას, ინტერნეტვაჭრობისას საჭიროა საბანკო ბარათი და მასზე თანხის ქონა.
ინტერნეტმაღაზიის საიტზე მიუთითებთ თქვენი საბანკო ბარათის კოდს და ნივთის ღირებულების
შესაბამისი თანხა თქვენს ანგარიშს მოაკლდება. ცხადია, როდესაც საბანკო ბარათების გაყალბება,
ანგარიშების „გატეხვა“ და ჰაკერების მიერ ფულის მოპარვა ხდება, გარკვეულ რისკს ინტერნეტვაჭრობაც
შეიცავს, თუმცა, ამ პრინციპით საბანკო ბარათით ხელფასის აღებაც შეიძლება ვინმეს სარისკოდ მოეჩვენოს.
ჩვენ მიერ გამოკითხული ადამიანებიდან და მათი ნაცნობებიდან არავინ აღმოჩნდა, ვისაც
ინტერნეტვაჭრობისას მსგავსი რამ შეემთხვა.
ინტერნეტვაჭრობა სულ უფრო პოპულარული ხდება, მაგრამ უცხოეთთან შედარებით საქართველოში
ჯერ კიდევ ძალიან მცირე რაოდენობა ყიდულობს უცხოეთიდან ინტერნეტით. ალბათ, მატერიალურთან
ერთად, აქ მენტალიტეტის გავლენაც არის, რაც ნელ-ნელა ინტერნეტვაჭრობის სასარგებლოდ იცვლება.

წაიკითხეთ მოცემული წინადადებები ტექსტიდან. სწორი პასუხი აღნიშნეთ √ სიმბოლოთი.

კომპანია ,,ამაზონი’’ დაარსების დღიდან უამრავი ტიპის პროდუქციას სთავაზობს მყიდველს.
ინტერნეტმაღაზიაში შეძენილი ნებისმიერი თანხის ნივთის მიუხედავად, საფასურთან
ერთად იხდი მხოლოდ ტრანსპორტირების ფულს.
ინტერნეტმაღაზიაში ნივთის შეძენას არანაირი რისკი არ ახლავს.
ინტერნეტვაჭრობა დღითიდღე მეტ პოპულარულობას იძენს.

ტექსტის მიხედვით იმსჯელეთ, რა გავლენას იქონიებს ონლაინვაჭრობის განვითარება
საქართველოში არსებულ ბრენდ მაღაზიებზე?
დაიყავით ორ მოწინააღმდეგე ჯგუფად და თქვენი მოსაზრებები ერთმანეთს არგუმენტებით
დაუსაბუთეთ.
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onlainvaWrobis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi
მოუსმინეთ ვიდეოჩანაწერს (8.2) და უპასუხეთ კითხვებს:
ა. რის შესახებ არის ჩანაწერი?

ბ. რას გვთავაზობს ეს რეკლამა?

გ. რეკლამის მიხედვით, რა უპირატესობა აქვს ამ ფესტივალის განმავლობაში პროდუქციის შეძენას?

დ. რა არის საჭირო ამ „ფესტივალში” მონაწილეობის მისაღებად (ონლაინშესყიდვის
განსახორციელებლად)?

იმუშავეთ წყვილებში და აღწერეთ ონლაინვაჭრობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები.
დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრებები არგუმენტებით.

110

წაიკითხეთ ტექსტი და ხაზი გაუსვით, თქვენი ჩანაწერიდან (შდრ. დავალება 2) რომელი
არგუმენტი არის მოყვანილი ტექსტში:
როგორ იქცევი მაშინ, როცა მაღაზიებში მთელი დღის ბოდიალის შემდეგ ვერ იპოვე ის, რაც გინდოდა?!
ხელში შემორჩენილ ნებისმიერ ნივთს ყიდულობ, თუ ხელცარიელი, გაფუჭებული ხასიათით ბრუნდები
სახლში?!
სამუშაო დრო არ გიწყობს ხელს საყიდლებით ისიამოვნო?
მე მჯერა, რომ ნებისმიერი სიტუაციიდან არსებობს გამოსავალი. ამ შემთხვევაში გვირაბის ბოლოს
სინათლე ინტერნეტშოპინგია. აი, აქ კი ნამდვილად ნახავ ზუსტად იმას, რასაც ეძებ.
წარმოვიდგინოთ, რომ ინტერნეტსივრცე ძალიან დიდი „შოპინგმოლია”, სადაც გვეგულება ყველაფერი
დედამიწის ზურგზე. თუმცა არსებობს რამდენიმე მცირე დეტალი, რომელიც უნდა გაითვალისწინო.
საქართველოში არის რამდენიმე შუამავალი კომპანია. მე პირადად Usa2Georgia.com-ის მომხმარებელი
ვარ, თუ ამერიკის ინტერნეტმაღაზიებში ვყიდულობ რამეს, ბრიტანულ მაღაზიებში ვაჭრობისას კი
Getit.ge-ს ვიყენებ, თუმცა ამ უკანასკნელის მეშვეობით ამერიკიდანაც შეიძლება ამანათის მიღება. არსებობს
ასევე vovovo.ge, bestex.ge, camex.ge, get.ge, els.ge და სხვა.
რისთვის არსებობს შუამავალი კომპანიები? – მათი მეშვეობით გეძლევა იმ კონკრეტული ქვეყნის
მისამართი, საიდანაც იწერ ამანათს. ეს აადვილებს მთელ რიგ პროცედურებს და ზოგავს დროს, რომელიც
ასეთი ძვირფასია, როცა სასურველ ნივთს ელოდები.
გამოწერისას ინტერნეტმაღაზიის შენს ანგარიშში უთითებ შუამავალი კომპანიისგან მიღებულ
მისამართს. ამანათი მიდის ამ მისამართზე და იგზავნება პირდაპირ საქართველოში. შემდეგ კი
სურვილისამებრ ამანათს კურიერი მოგართმევს სახლში ან თავად ეწვევი ოფისს. ზოგიერთი კომპანია
რეგიონების მაცხოვრებლებსაც სთავაზობს ტრანსპორტირების სერვისს.
ინტერნეტმაღაზიაში დარეგისტრირება ადვილზე ადვილია. მას შემდეგ, რაც შუამავლის ვებგვერდზე
დარეგისტრირდები, ხელის მარტივი მოძრაობითა და „copy-paste”-ით შეგიძლია შეუდგე შოპინგს.
აი მაგალითად, ავიღოთ Amazon.com, სადაც შეგიძლია იპოვო ნებისმიერი სახეობის ნივთი ტანსაცმლით
დაწყებული ელექტროტექნიკით დამთავრებული.
გადავიდეთ საქართველოსთვის სულ ახალ და მსოფლიოში უკვე დიდი ხნის ნაცად გადახდის
სისტემაზე – Pay-Pal. ამ სისტემით გზა გაგვეხსნა ისეთი გიგანტი ინტერნეტმაღაზიისკენ, როგორიცაა Ebay.
Pay-Pal-ზეც ერთგვარ პირად ანგარიშს იქმნი, მხოლოდ გახსნისას უთითებ შენივე მისამართს. გამოწერისას,
სურვილისამებრ, შეგიძლია ამანათი შუამავალთან გადაგზავნო ან პირდაპირ საქართველოს საფოსტო
მისამართზე გამოგზავნო (მე პირადად ისევ შუამავალს ვარჩევ). ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას
მიუთითებ ინტერნეტმაღაზიის Shipping Address-ში.
როდესაც საყიდლებისთვის კომპიუტერთან მოკალათდები, გაითვალისწინე რამდენიმე რჩევა, რათა
ინტერნეტქურდობის მსხვერპლი არ გახდე:
● ყოველთვის განაახლე ბრაუზერი ახალი ვერსიით. შედეგად, მშვიდად იქნები, რომ მას დაცვის
განახლებული სისტემა აქვს.
● იშოპინგე სარწმუნო ონლაინმაღაზიებში. არსებობს ისეთი კომპანიები, როგორებიცაა მაგალითად:
Better Business Bureau და Truste, რომლებიც ადასტურებს საიტების სანდოობას და დაცულობას. ასევე მათი
შემოწმება სხვადასხვა ფორუმზე და სამეგობრო წრეშიც შეგიძლია. ერთი და იმავე ნივთის ფასების
სხვაობა კი Bizrate-ზე შეგიძლია გადაამოწმო.
● სარწმუნო მაღაზია არასოდეს მოგთხოვს საკრედიტო ბარათის ინფორმაციის საფოსტო წერილით
(email) გაგზავნას.
მობილური აპლიკაციით სარგებლობისას დარწმუნდი, რომ იგი გადმოწერილია სარწმუნო
წყაროებიდან, როგორებიცაა: Apple App Store და Google Play.
ნუ შეიძენ საზოგადოებრივი ინტერნეტით (wi-ﬁ), მაგალითად, კაფეში. ამან თქვენი პირადი ინფორმაცია
შესაძლებელია რისკის ქვეშ დააყენოს.
(წყარო: http://pink.ge/articles/fashion-style/internet-shopping/)

111

წაიკითხეთ ტექსტი კიდევ ერთხელ და უპასუხეთ შეკითხვებს:
ა. რა უნდა გაითვალისწინოთ, სანამ რაიმე ნივთს შეიძენთ ონლაინმაღაზიაში?

ბ. რა დანიშნულება აქვს შუამავალ კომპანიებს?

ქვემოთ მოცემული წინადადებების დახმარებით შეიმუშავეთ რჩევები ახლობლებისთვის
(გამოიყენეთ „უნდა“ ნაწილაკი).

რამდენიმე მცირე დეტალის გათვალისწინება მოგიწევს.
არსებობს რამდენიმე მცირე დეტალი, რომელებიც უნდა გაითვალისწინო.

1. გამოწერისას ინტერნეტმაღაზიის შენს ანგარიშზე უთითებ შუამავალი კომპანიისგან მიღებულ
მისამართს.

2. ამანათს კურიერი მოგართმევს სახლში ან თავად ეწვევი ოფისს.

3. Pay-Pal-ზეც ერთგვარ პირად ანგარიშს იქმნი, მხოლოდ გახსნისას უთითებ შენივე მისამართს.

4 როდესაც საყიდლებისთვის კომპიუტერთან მოკალათდები, გაითვალისწინე რამდენიმე რჩევა.
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მოცემული წინადადებებით მიეცით რჩევა შოპინგომანებს (გამოიყენეთ ნაწილაკი „უნდა“):

დაუყონებლივ შეჩერდით!
დაუყონებლივ უნდა შეჩერდეთ!

1. მოერიდეთ რამის ყიდვის აკვიატებულ სურვილს.

2. დაუმტკიცეთ საკუთარ თავს, რომ ეს სურვილი თქვენზე ვერ იბატონებს.

3. მოუწყვეთ საკუთარ თავს „კვირა შოპინგის გარეშე“.
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momxmareblebi da gadasaxadebi

მოსმენა:
ყოფითი დიალოგის გაგება გადასახადების
თემაზე;
ტარიფის ზრდისა და მისი მიზეზების
შესახებ საინფორმაციო გადაცემიდან
ნაწყვეტის გაგება.
კითხვა:
ინტერნეტის მოხმარების შესახებ
დიაგრამების გაგება;
მხატვრული ნაწარმოებიდან ნაწყვეტის
გაგება.
ლაპარაკი:
დისკუსია მხატვრული ნაწარმოებიდან
ნაწყვეტის მიხედვით;
პრეზენტაცია / მონოლოგი ინტერნეტის
მოხმარების შესახებ.
წერა:
გადასახადების თემაზე ამბის ლოგიკური
დასასრულის დაწერა;
გამოხმაურება სოციალურ ქსელში და
უკმაყოფილების გამოხატვა;
საჩივრის წერილის დაწერა.

gadasaxadebi
გამოთქვით ვარაუდი, რას გამოხატავს სურათი?
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● უპირო კონსტრუქციები შედგენილი
შემასმენლით;
● სუბიექტის ბრუნვა -ენიანი ვნებითის
ფორმებთან;
● ორცნებიანი კომპოზიტები.

● გადასახადების ლექსიკა;
● საჩივრის წერილის ლექსიკა.

ბლოკი 1 – გადასახადები
ბლოკი 2 – უცნაური გადასახადები
ბლოკი 3 – კარცერ-ლუქსი
ბლოკი 4 – ინტერნეტი და
სამომხმარებლო ბაზარი
საქართველოში

წაიკითხეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტები და დაწერეთ, რომელი კომუნალური
გადასახადის მიმართ გამოთქვამენ უკმაყოფილებას მომხმარებლები?

მოგესალმებით! საქართველოს ბანკში 11 აპრილს გადავიხადე ყველა გადასახადი: დენი, ნაგავი,
წყალი. 17 რიცხვში დენი გამითიშეს და მთელი დღე უშუქოდ ვიყავი. საქართველოს ბანკში დავრეკე, ჩვენ
გადავრიცხეთო, იქ დავრეკე, აქ არ არის ჩარიცხულიო. ასე შეიძება? ახლა ამათ გამო მე მომსახურეობის 2
ლარი უნდა გადავიხადო, რატომ? გადამიხადოს მან, ვინც ვერ გაარკვია, მქონდა თუ არა გადახდილი.

ბებიაჩემი წნორში ცხოვრობს და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი კახეთის“ აბონენტია. ბებია გაზის
გადასახადს მაშინვე ფარავს. მაგრამ ხშირად ხდება გაუგებრობა: მომდევნო თვის ქვითარში
აღნიშნულია, რომ წინა თვის გადასახადი არაა დაფარული. გადახდის საბუთის წარდგენის შემდეგ
ადგილობრივი ოფისის თანამშრომელმა აგვიხსნა: „თქვენ ძალიან ადრე გადაიხადეთ და ამიტომ ფული
სხვა ანგარიშზე დაჯდა. ამას უკვე აღარ ეშველება, ხელახლა უნდა გადაიხადოთო. თუ არ გადაიხდით,
გაზს ჩაგიჭრიან და ხელახლა ჩართვის გადასახადიც დაემატებაო“. ქვითრის მიღებიდან რამდენი ხნის
გასვლის შემდეგ უნდა გადავიხადოთ ფული, რომ ნამდვილად იმ ანგარიშზე დაჯდეს, სადაც საჭიროა?
როგორ შეიძლება ყოველთვე გეშინოდეს, ადრე ხომ არ მოგივიდა გადახდა და გაზს ხომ არ ჩაჭრიან?!

დღეს „რუსთავწყლის“ თანამშრომლებმა დამილუქეს წყალი და მიზეზად მოიტანეს ძველი
დავალიანება, რომლის წარმოშობა გაურკვეველია და წლების განმავლობაში არც მოუთხოვიათ.
მხოლოდ მიმდინარე დავალიანებას მახდევინებდნენ. ორი დღის წინ კარებში დამხვდა რაღაც ფურცელი
და ითხოვდნენ 5 დღეში ძველი დავალიანების დაფარვას. გავიდა სულ რაღაც 2 დღე და გადამიკეტეს
წყალი. ჩემთვის გაუგებარია მათი ასეთი დაბნეული მოქმედებები. მე ვარ მომხმარებელი და უნდა
მქონდეს წყალი. უნდა გადავიხადო იმდენი, რამდენიც დავხარჯე და არ უნდა ვკარგავდე დროს
უთავბოლო ორგანიზაციების პრობლემების მოგვარებაზე და მათთან სასამართლო პროცესებზე.

ა. წაიკითხეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი. შეავსეთ ცხრილი ტექსტიდან ინფორმაციით:

ვინ?
სად?
რა? (პრობლემა)
როგორ? (გადაჭრის გზა)
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ამბობენ, რომ ერთხელ, შორეულ ამერიკაში, ერთი ჩვეულებრივი ქალაქის ერთ ჩვეულებრივ მკვიდრს
სახლში ქვითარი მოსვლია. დიახ, ჩვეულებრივი ქვითარი, გაზის. ამაში თითქოს გასაკვირი არაფერია,
მაგრამ იმ ჩვეულებრივ მკვიდრს არ ჰქონდა გაზი. შესაბამისად, გაზის ქვითარი მას შეცდომით მოუტანეს;
და ყველაზე გასაოცარი ფაქტი, ქვითარში ეწერა გადასახდელი თანხა: 0,00 დოლარი. გაშტერდა საბრალო
კაცი. კაი, გაზის ქვითარი მოვიდა, მაგრამ ეს 0,00 დოლარი რა არისო. ბოლოს გულდამშვიდებულმა თქვა: ეს
მე მაინც არ მეხებაო, თანაც აქ რაღაც შეცდომაა და მეტი აღარ იქნებაო, ხოდა დაივიწყა ეს ამბავი, მაგრამ
სახელმწიფო არ ივიწყებდა მას. მსგავსი ქვითრები მას მოსდიოდა ყოველთვე. სად არ დაწერა, სად არ
იჩივლა, ვის არ აუტალახა კარები, მაგრამ ვერაფერი გააწყო. ერთმა მეგობარმა ურჩია, გამოწერე ჩეკზე 0,00
დოლარი და მიუტანე ბანკსო, ხო ჩაგეთვლება რომ გადაიხადეო, ასეც მოიქცა, მაგრამ არ გაჭრა ამ ეშმაკობამ.
არადა რა ნერვების მომშლელია – ყოველთვე მოდის ეს ქვითარი და ზედ წერია: გადასახდელი გაქვთ 0,00
დოლარი. ბოლოს და ბოლოს, როცა ყველაზე მაღალ ინსტანციაშიც კი მივიდა, იქ გაირკვა, რომ თურმე
კომპიუტერი ავტომატურად აგდებდა მის სახელს, როგორც მოქმედი აბონენტისას და ამიტომაც
იბეჭდებოდა. არა უშავს, ამოგშლით და მეტი აღარ იქნებაო, მართლაც ამოშალეს. მივიდა ეს კაცი სახლში
კმაყოფილი, მაგრამ ერთ დღესაც სახლში მოვიდა კიდევ ერთი ქვითარი – დავალიანების ქვითარი,
რომელშიც ეწერა, რომ გაზის გადასახადის გადაუხდელობის გამო დაეკისრა 0,00 დოლარი დავალიანება...
https://kevana.wordpress.com/2011/06/03/არა-ყაზგაზტრანსს/

ბ. დაიყავით მცირე ჯგუფებად და მოიფიქრეთ, როგორი გაგრძელება ექნებოდა ამ ამბავს:

წინა დავალებაში მოცემული ამბის პერსონაჟს აუცილებლად მოუწევდა წერილის დაწერა გაზის
კომპანიის მისამართით. დააკვირდით ქვემოთ ჩამოთვლილ ფრაზებს და მონიშნეთ, რომელ მათგანს
გამოიყენებდა იგი უკმაყოფილების გამოსახატავად:
1. მოგახსენებთ, რომ ვცხოვრობ ქალაქ ...;
2. მსურს, გამოვხატო ჩემი აღშფოთება...;
3. მადლობას მოგახსენებთ დათმობილი დროისა და ყურადღებისთვის;
4. იმედს ვიტოვებ, რომ რეაგირების გარეშე არ დატოვებთ ჩემს პრობლემას;
5. მინდა აღვნიშნო თქვენი კომპანიის გამართული საქმიანობა;
6. თქვენი კომპანიის შეცდომის გამო დამეკისრა გადასახადი...;
7. გაცნობებთ, რომ...;
8. მოგესალმებით;
9. აღნიშნული შემთხვევა მოხდა...;
10. პატივისცემით;
11. რამდენჯერმე უშედეგოდ მივმართე შემდეგ ინსტანციებს:...;
12. სურვილი მაქვს, მადლობა გადაგიხადოთ უნაკლო მომსახურებისთვის.

116

ქვემოთ მოცემულია მე-5 დავალების ისტორიის პერსონაჟის წერილის გრაფიკული ვარიანტი,
რომელშიც აუცილებლად უნდა იყოს:
1. ხელმოწერა;
2. მისალმება;
3. ადრესატის მისამართი;
4. პრობლემის აღწერა;
5. ავტორის მისამართი;
6. პრობლემის მოგვარების მოთხოვნა;
7. დამშვიდობება.
ჩასვით შესაბამის გრაფაში თითოეული მათგანი:

დაიყავით მცირე ჯგუფებად. წინა დავალებებში მოცემული წერილის მაკეტისა და საჩივრის
დაწერის შესახებ რჩევების მიხედვით დაწერეთ მსგავსი საჩივრის წერილი. მოიფიქრეთ პერსონაჟის სახელი
და გვარი, გაზის კომპანიის დასახელება და ა.შ.
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ucnauri gadasaxadebi
დაიყავით მცირე ჯგუფებად და მოიფიქრეთ:
საჭიროა თუ არა გადასახადების არსებობა? როგორ ფიქრობთ, რა მიზეზებით აწესებენ გადასახადებს?
(ბიუჯეტის შევსება, სხვადასხვა საქმიანობის წახალისება…)

წაიკითხეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი და მიუწერეთ ფრაზებს შესაბამისი სტრიქონების
ნომერი:
სტრიქონი
უცნაური გადასახადების წარმოშობა
ლაშქრობაში წასვლაზე უარის თქმა
ინგლისში გადასახადების გასამმაგების მიზეზი

უცნაური გადასახადები ჯერ კიდევ ანტიკური ხანიდან იღებს სათავეს. მაგალითად, რომის
იმპერატორმა ვესპასიანემ პირველ საუკუნეში რომაელებს საზოგადოებრივი ტუალეტებით
სარგებლობისთვის დაუწესა გადასახადი, ხოლო შვილს, რომელსაც ტუალეტებით გამდიდრება
სამარცხვინო „ბიზნესად“ მიაჩნდა, ცხვირთან ოქროს ფული მიუტანა და ჰკითხა: უსიამოვნო სუნი ხომ არ
უდისო? ამ დროიდან დამკვიდრდა ფრაზა: „ფულს სუნი არ აქვს“, რომლითაც სიმდიდრის მოხვეჭის
ნებისმიერ ხერხს ამართლებენ. 1113 წელს მეფე ჰენრი პირველმა შემოიღო „შიშის გადასახადი“. მას
იხდიდა ყველა სრულწლოვანი მამაკაცი, რომელებიც ომში წასვლაზე უარს იტყოდნენ. გადასახდელი
თანხის ოდენობა არც ისე დიდი იყო. ამის გამო ბევრმა მდიდარმა შეწყვიტა ლაშქრობებში მონაწილეობა.
მაშინ მეფე ჯონ უმიწაწყლომ, გადასახადი გაასამმაგა და ხელქვეითებს თანხას მაშინაც ახდევინებდა,
როდესაც ქვეყანაში მშვიდობა იყო. ამ კანონმა 300 წელი იარსება. მსგავსი გადასახადი დღესაც აქვთ
გვინეის რესპუბლიკაში, სადაც მოქალაქეები მშვიდობისთვის ყოველწლიურად 700 ბელგიურ ფრანკს
უხდიან სახელმწიფოს. საფრანგეთში აკრძალულია ღორებისათვის ნაპოლეონის დარქმევა, ასევე,
რკინიგზის სადგურებზე კოცნა, რადგან მატარებლების გასვლა არ შეყოვნდეს. ამერიკის სხვადასხვა
შტატში ხომ უცნაურობათა მთელი ფოიერვერკია: დენვერში აკრძალულია საკუთარი კბილის პროთეზის
ლომბარდში ჩაბარება. ჰოლივუდში დაგაჯარიმებენ, თუ წაგასწრეს, რომ აბაზანაში ორ ბავშვს ერთად
აბანავებ. ნიუ-ჯერსიში დაგაპატიმრებენ პოლიციელს არაკეთილმოსურნე მზერით თუ შეხედე, ასევე,
სასტიკად იკრძალება მძინარე მეხანძრის გაღვიძება. ილინოისში მამლებს ეკრძალებათ ყივილი, თუ
საცხოვრებელი სახლიდან 300 ფუტით არ არიან დაშორებულნი, ხოლო ქათმებს – 200 ფუტზე ახლოს
კაკანი. ოჰაიოში მდგმურს სახლის მფლობელის კბენა ეკრძალება, სამაგიეროდ, პოლიციელს აქვს
უფლება უკბინოს ძაღლს, თუ სხვაგვარად ვერ დაამშვიდა.
(წყარო:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=104670016325788&id=125054477552771&stream_ref=10)
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დაიყავით მცირე ჯგუფებად და მოიფიქრეთ, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო უცნაური გადასახადების
დაწესების მიზეზი?

საზოგადოებრივი ტუალეტებით სარგებლობის გადასახადი
შიშის გადასახადი

ჯარისკაცთა რაოდენობის ზრდა.

გადასახადი ღორებისათვის ნაპოლეონის დარქმევის გამო
რკინიგზის სადგურებზე კოცნის გადასახადი
გადასახადი მძინარე მეხანძრის გაღვიძებისთვის
მშვიდობის გადასახადი
გადასახადი მამლის ყივილზე

კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ ტექსტი უცნაური გადასახადების შესახებ, შემსწავლელის
რვეულში (ბლოკი 2, დავალება 2) მოცემული წინადადებები და დააჯგუფეთ ქვემოთ მოცემული
ფრაზები შესაბამის გრაფაში:

აკრძალულია (აკრძალული არის)

ეკრძალება(თ)

ღორებისათვის ნაპოლეონის დარქმევა;
კბილის პროთეზის ლომბარდში ჩაბარება;
მამლებს ყივილი;
მდგმურს სახლის მფლობელის კბენა;
ველოსიპედისტებს ხმოვანი სიგნალის გამოყენება;
ველოსიპედით სიარული;
გაუთხოვარ ქალებს პარაშუტით ხტომა;
მეზობლისაგან მტვერსასრუტის თხოვნა;
ლუდით ვაჭრობა.
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ა. დააკვირდით ცხრილის (დავალება 4) მარჯვენა გრაფას: მონიშნეთ რას მიემართება აკრძალვა?
რომელ ბრუნვაში დგას ეს არსებითი სახელები?

ბ. დააკვირდით ცხრილს (დავალება 4) კიდევ ერთხელ: რომელი სვეტის ფორმებში არ ჩანს სუბიექტი?

გ. გრამატიკულ წესებში შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები:
1. ენიანი ვნებითის ფორმებთან (მესამე პირში ე – ება აფიქსებით) ბენეფიციარი, რომელსაც მიემართება
მოქმედება, დგას .................................................................. ბრუნვაში.
2. შედგენილი შემასმენელი (მიმღეობა + არის, მაგ., აკრძალული არის) გამოხატავს უპირო მოქმედებას,
ანუ მოქმედებას ............................................................................ გარეშე.

თქვენ რომელ გადასახადს დააწესებდით?

„აკრძალულია სარკეში ჩახედვა, ჯარიმა – 20 თეთრი“.
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karcer-luqsi
წაიკითხეთ ნაწყვეტი გურამ დოჩანაშვილის მოთხრობიდან და მონიშნეთ, რომელი ფრაზა
გამოდგება მთავარი პერსონაჟის დასახასიათებლად:

ა. მას წარმოუდგენლად უყვარს ლიტერატურა.
ბ. მისთვის მატერიალური კეთილდღეობა მნიშვნელოვანია.
გ. მისთვის კითხვა თავისუფლების ტოლფასია.
დ. ის დესპოტიზმის მომხრეა.
ე. მას უნდა, ყველამ იკითხოს ლიტერატურა.

– თქვენს ნება-სურვილზე რომ იყოს, – ამბობს ხელმძღვანელი, – ცხოვრებას როგორ მოაწყობდით...
[...]– როგორ მოვაწყობდი? – ამბობს რესპონდენტი, ცოცხლდება, – როგორ და მთელ ქალაქს კარცერებით
მოვფენდი“. „რაო? – ყურს არ უჯერებს ხელმძღვანელი, – როგორ თუ... ეს რა – დესპოტიზმია?“
– არა, გეთაყვათ, დესპოტიზმისაგან ღმერთმა დამიფაროს, – ღიმილით ამშვიდებს რესპონდენტი, – ეს არ
იქნება კარცერი ჩვეულებრივი გაგებით, ეს იქნება კარცერ-ლუქსი...
– როგორ თუ ლუქსი?!
– თქვენი გაკვირვება სამართლიანია, – ეთანხმება რესპონდენტი, – არის ქვეყნად სიტყვები,
რომლებისთვისაც ძალზედ ძნელია გვერდიგვერდ ყოფნა, ამ შემთხვევაშიც ასეა, სად „კარცერი“, და სად
„ლუქსი“, მაინც არ არსებობს დედამიწაზე ისეთი ორი სიტყვა, ოდესმე ერთმანეთს რომ არ შეეხამოს, ახლაც
ასეა, – ეს იქნებოდა კარცერი-ლუქსი, წიგნებიანი თაროებით სავსე, რბილი, მოხერხებული სავარძლით,
კოხტა მაგიდაზე ნათურა - სოკოთი, ეს იქნებოდა კარცერი – ოცნება ყოველი წიგნის მოყვარულთათვის,
რას იზამ, ყველას არ შეუძლია ბიბლიოთეკაში კითხვა, და ვინც თავისი ფეხით შევა ჩემს მიერ შემოღებულ
მოწყობილობაში, მაშინ ეს ოთახი იქნება უბრალოდ – ლუქსი, მრავალთათვის კი – კარცერი-ლუქსი... აი,
სწორედ აქედან უნდა დამეწყო – მე და ჩემნაირები, ეე, ჩემნაირები – ეს იქნებოდა უთვალავი კლიმი, ქუჩაქუჩა ვივლიდით, აი, ვთქვათ, მივდივართ... მივდივართ, ავიარეთ, ჩავიარეთ, კედელს ორი ჯეელი
მიყუდებია, დგანან, მასლაათობენ, იფურთხებიან, დგანან, არსად არ აპირებენ წასვლას, ფეხებზე ჰკიდიათ,
რომელი საათია, რა დროა, ღამეა თუ შუადღე, დგანან, გოგოებს ეანგლებიან, წაუსტვენენ, წაუღიღინებენ,
ხანდახან ერთმანეთს გაეხუმრებიან თავისებურად – პანღურს ამოარტყამენ ერთურთს, იკრიჭებიან და
სწორედ ამ დროს მე და ჩემნაირები – ტაც! – ხელს ვსტაცებთ და ზემოაღწერილ კარცერში მიგვყავს...
– ძალით? – აინტერესებს ხელმძღვანელს, და პირველად იწერს რაღაცას.
– დიახ, დიახ, ძალისძალათი. – მტკიცედ ამბობს რესპონდენტი, შეუვალია, – შესაძლოა, ხელის
ამოტრიალებაც კი დაგვჭირდეს. იცით რა, გეთაყვათ, ზოგს მშობლების ზემოქმედებისა სჯერა, ზოგს –
სკოლის, ზოგს – ორგანიზაციის, სხვას – უჯრედისა, ზოგს – ცემა-ტყეპისა და კიდევ რა ვიცი რისა აღარ,
მაგრამ, ჩემის აზრით, ეს ჩემი ლუქსი, აჰ, უბადლოა – დგას ჩვენი ჯეელი, რაღა თქმა უნდა, ცალკე
ვათავსებთ, ამ ჩვენს კარცერში, ჭერში შტერივით იყურება, ფანჯარაზე გისოსებია აკრული, კარიც,
რასაკვირველია, დახშულია, გარეთ რომელიმე – რომელიმე კლიმი დარაჯობს, სკამზე ჩამომჯდარი,
მუხლებზე – წიგნით, ჩვენი ჯეელი კი უყურებს მაგიდას, სკამსა და... კარადა-თაროებს, მაგრამ
ჯერჯერობით – არაფერი. მიდის ქათქათა საწოლთან, წვება, იყურება, იყურება, თვალი უშტერდება და
იძინებს. მშობლები, რა თქმა უნდა, გაფრთხილებულნი არიან, „ნუ გეშინიათ, ქალბატონო, თქვენი შვილი
კარცერ-ლუქსშია“, „კი ბატონო, კი, ოღონდ ეგ ქუჩა-ქუჩა წანწალს გადაეჩვიოს და...“ ჯეელი იღვიძებს,
უყრებს ჭერს, შია... რა მოგართვათ, ეკითხება გარედან რომელიმე კლიმი, ჩაი, რძე, კაკაო... კაკაო იყოს,
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ამბობს ჯეელი, რატომ დამიჭირეთ... მაგრამ რომელიმე კლიმი ამ შეკითხვაზე არა პასუხობს, სულ სხვა
რამეს ეუბნება – რამდენი კოვზი შაქარი გნებავთ? ოთხი, ამბობს ჯეელი, რატომ დამიჭირეთ, რომელიმე
კლიმი კი – ყველი რომელი გიყვართ, გუდის, იმერული თუ სულგუნი? სულგუნი, რატომ დამიჭირეთ...
რომელიმე კლიმი კი საუზმეს უმძრახად აწვდის. [...] მერე მოდის სადილობის დროც... პირველი თავი,
მეორე, მესამე, სალათა როგორი გნებავთ, ზეთით, ძმრიანი თუ უძმრო, რატომ დამიჭირეთ, ა! არაა შენი
საქმე – რომელიმე კლიმი – და აქ თუ ღრიალი და ხელ-ფეხის ქნევა ატეხა, უნდა უთხრათ: „თუთ!..“ – და
ისადილებს. მერე ისევ ახედავს ჭერს, ჭერზე – ანბანია, და ამ დროს ნებისმიერი კლიმი დაუდევრად
ეტყვის – თუ გინდა გადაფურცლე რამე, აი იქ კარადაში, წიგნებია... გამოაღებს, ჯერ საბავშვო წიგნები
იქნება, დიდასოებიანი, ნახატებიანი, „თხა და გიგო“, „მელია და მწყერჩიტა“, ვთქვათ... და თუ თავისი ნებასურვილით გადაიკითხავს, ხომ კარგი და თუ კითხვას გულს ვერ დაუდებს, რომელიმე კლიმი
კატეგორიულად ეტყვის: „იქამდე არ გაგანთავისუფლებთ, სანამ სანამ კარადაში მოთავსეულ წიგნებს არ
წაიკითხავთ...“
[...] და არ გეგონოთ, რომ კარცერ-ლუქსთა ფინანსური საკითხი არ მაქვს გადაწყვეტილი – სხვადასხვა
საწევროებთან ერთად შემოვიღებდი გადასახადს კარცერ-ლუქსთათვის, ეს იქნებოდა ჭეშმარიტად
ნებაყოფლობითი, თვეში – მანეთი, და ერთის მხრივ ეს არც ისე ბევრია, რადგან თვეში მხოლოდ ერთ
ბოთლ ცუდ ღვინოს უდრის – ქართველი კაცისთვის, დიდი ამბავი... და შეიცნობდნენ, ბოლოს და ბოლოს,
ნამდვილ, დიდ მწერლებს...
გურამ დოჩანაშვილი, „კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა”

კიდევ ერთხელ გადაიკითხეთ ნაწყვეტი და აღწერეთ, როგორ აპირებს პერსონაჟი
მხატვრული ლიტერატურის კითხვის წახალისებას:

იდეა

იდეის განხორციელების / დაფინანსების გზა

ა. ტექსტის მიხედვით, ვინ უნდა იყოს კარცერ-ლუქსების მთავარი მომხმარებელი?

ბ. როგორია მეთოდი, რომლის მიხედვითაც კარცერ-ლუქსების ბინადრებს კითხვა უნდა შეაყვარონ?

მანეთი – საბჭოთა კავშირის ვალუტა
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ა. ეთანხმებით მთავარი პერსონაჟის ამ სიტყვებს? რატომ?

„არის ქვეყნად სიტყვები, რომლებისთვისაც ძალზედ ძნელია გვერდიგვერდ ყოფნა, ამ შემთხვევაშიც
ასეა, სად „კარცერი“, და სად „ლუქსი“, მაინც არ არსებობს დედამიწაზე ისეთი ორი სიტყვა, ოდესმე
ერთმანეთს რომ არ შეეხამოს”.

ბ. დაიყავით ჯგუფებად და მოიფიქრეთ ურთიერთსაწინააღმდეგო ცნებების შემცველი რთული
სიტყვები (კომპოზიტები), მაგ., შავ-თეთრი, მთა-ბარი.

დაიყავით მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა ჯგუფებად და გამართეთ დისკუსია.
მოგწონთ თუ არა პერსონაჟის მიერ შემოთავაზებული იდეა? თქვენ თუ გადაიხდიდით გადასახადს
ასეთი კარცერ-ლუქსების მოსაწყობად?

interneti da samomxmareblo bazari saqarTeloSi
გაუზიარეთ ჯგუფს თქვენი მოსაზრება, კმაყოფილი ხართ თუ არა ინტერნეტპროვაიდერთა
მომსახურებით. ყურადღება მიაქციეთ შემდეგ კრიტერიუმებს:

ა. ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (9.2) და ამოწერეთ საქართველოს ორი მსხვილი ინტერნეტკომპანიის
დასახელება.
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ბ. თქვენ თუ სარგებლობთ ამ კომპანიების მომსახურებით? რატომ აირჩიეთ ეს კომპანია?

კიდევ ერთხელ ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (9.2) და მონიშნეთ ცხრილში კომპანიის
შესაბამისი ინფორმაცია:

სილქნეტი
5 ლარით გაძვირდა ინსტალაცია.
მინიმალური პაკეტი გაძვირდა 6 ლარით.
არ შეცვლილა ინტერნეტის სიჩქარე.
გაიზარდა ინტერნეტის სიჩქარე.
მინიმალური პაკეტი 5 ლარით გაძვირდა.

ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (9.3) და დაასრულეთ ფრაზები:
1. ინტერნეტკომპანიები ინტერნეტის გაძვირების მიზეზად ასახელებენ

2. კომუნიკაციების ომბუდსმენი არ იზიარებს ამ აზრს და თვლის, რომ

3. ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ

4. მომხმარებელთა აზრით,
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კავკასუს ონლაინი

ა. გაეცანით კვლევის მონაცემებს საქართველოში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის შესახებ:

IDIFI: ელექტრონული მომხმარებლების პროცენტული მაჩვენებელი თბილისში, სხვა ქალაქებსა
და სოფლებში - 2011

წყარო: „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ „ კავკასიის ბარომეტრი 2012 – საქართველო“

2012 წლის მდგომარეობით სადენიანი ინტერნეტაბონენტების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით
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რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც არ სარგებლობთ ინტერნეტით?

წყარო: „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ „ კავკასიის ბარომეტრი 2012 – საქართველო“
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ინტერნეტში ყველაზე ხშირი ჩართვის ადგილები ბოლო 30 დღის განმავლობაში

წყარო: „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ „ კავკასიის ბარომეტრი 2012 – საქართველო“

ბ. მონიშნეთ, რომელი მონაცემი შეესაბამება კვლევის შედეგს:
ა. 2012 წლის მონაცემებით, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ინტერნეტის მომხმარებლების ყველაზე
მცირე რაოდენობა იყო.
ბ. საქართველოს სოფლების მოსახლეობის 65% 2011 წელს ინტერნეტით არ სარგებლობდა.
გ. თბილისის მოსახლეობა ყველაზე ხშირად ინტერნეტით სარგებლობს მობილური ტელეფონის
საშუალებით.
დ. თბილისის გარდა სხვა ქალაქებში მცხოვრებ მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია ინტერნეტის შესახებ.
ე. საქართველოში ყველა მოსახლეს მიუწვდება ხელი კომპიუტერზე.
ვ. ინტერნეტის ყველაზე მეტი ყოველდღიური მომხმარებელი თბილისშია.

გ. შეადარეთ საქართველოში ინტერნეტის ხარისხის, ფასისა და ხელმისაწვდომობის მონაცემები
თქვენი ქვეყნის მონაცემებს.
გაითვალისწინეთ შემდეგი კრიტერიუმები: რამდენი კომპანიაა ინტერნეტბაზარზე? მაღალია თუ არა
ფასი? რამდენად კმაყოფილია მომხმარებელი? ხელმისაწვდომია თუ არა ინტერნეტი ყველასთვის?
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kveba

მოსმენა:
სვანური ტრადიციული კერძები;
ყოფითი დიალოგი სტუმარმასპინძლობის
თემაზე;
ვიდეორეცეპტი.
კითხვა:
მიმოხილვითი სტატია ქართული
რესტორნების შესახებ;
საცნობარო ტიპის ტექსტებიდან საჭირო
ინფორმაციის ამოკრეფა;
ნაწყვეტი ლიტერატურული ტექსტიდან.
ლაპარაკი:
საკუთარი აზრის გამოთქმა ქართული
სამზარეულოს შესახებ;
საუბარი საყვარელი კერძისა და რესტორნის
შესახებ.
წერა:
ეროვნული კერძის რეცეპტი;
მოსაზრების, დამოკიდებულების გამოხატვა
ქართული სამზარეულოს მიმართ.
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● წარსული დროის მიმღეობის წარმოება;
● კულინარიასთან დაკავშირებული
ზმნები.

● კვებასთან დაკავშირებული
ფრაზები და გამოთქმები;
● ინგრედიენტები და მათი რაოდენობა;
● ტრადიციული სუნელების დასახელება.

ბლოკი 1 – ქართული ტრადიციული
კულინარია
ბლოკი 2 – კერძები რეგიონების
მიხედვით: სვანეთი
ბლოკი 3 – კვების ობიექტები
საქართველოში
ბლოკი 4 – ჩიხირთმა თუ ბოზბაში?

qarTuli tradiciuli kulinaria
შეავსეთ კროსვორდი ქართული კერძებით:

1. ცომში მოხარშული დაკეპილი ხორცი;
2. ცომში გამომცხვარი ყველი;
3. შამფურზე შემწვარი ხორცი;
4. ქართული საახალწლო ტკბილეული;
5. მეგრული ან სვანური ყველი;
6. საახალწლო ტრადიციული კერძი, მზადდება ფრინველის ხორცითა და ნიგვზით;
7. ცომში გამომცხვარი ლობიო;
8. სიმინდის ფქვილისაგან დამზადებული ერთგვარი პური.

დაიყავით ოთხ ჯგუფად. თითოეულ ჯგუფში წაიკითხეთ ტექსტის თითო მონაკვეთი და გააცანით
მისი შინაარსი სხვა ჯგუფებს მაქსიმუმ სამი წინადადებით:
ა. [...] ჩვენთან ტრადიციული სუფრა ძალიან უცნაურად ესმით. იმას, რასაც უმრავლესობა ტრადიციულ
სუფრას უწოდებს, არაფერი აქვს საერთო მასთან, რადგან ტრადიციული ქართული სუფრა წარმოუდგენლად
მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს მაშინ, როცა ე.წ. „ტრადიციული ქართული სუფრა“ ძალიან მოსაწყენი და
ერთფეროვანია.
დღეს ძალიან ბევრ ქართულ კერძს შეიძლება ვუწოდოთ ტრადიციული, თუმცა ნუ დაგვავიწყდება, რომ
დიდი ნაწილი ქართველებმა სულ ორი, ან სამი საუკუნის წინ გავსინჯეთ პირველად. წვნიანებით დაწყებული
–ტკბილეულით დამთავრებული, ჩვენი სამზარეულო ძალიან მრავალფეროვანია, მაგრამ უმრავლესობა,
როგორც ბევრ სხვა ეროვნულ სამზარეულოში, შეთვისებულია. ჩვენს კულინარიაზე დიდი გავლენა იქონია
მეზობელმა კულტურებმა. აქ შეგვიძლია ვიპოვოთ თურქული, სომხური, არაბული, სპარსული, რუსული
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კვალი. მაგალითად, არაქართული ძირები აქვს ისეთ საფირმო ქართულ კერძებს, როგორებიცაა ქაბაბი, ხაში,
ბოზბაში, ყაურმა და მრავალი სხვა. ხინკალზეც კი ამბობენ, რომ ჩინურ-მონღოლური წარმოშობისაა.
რაზე მეტყველებს ეს? იმაზე, რომ არაფერი ისე გახსნილი და ღია არაა საქართველოში, როგორც ჩვენი
გასტრონომიული კულტურა, ქართველები ყველაზე შემწყნარებლები სწორედ აქ ვართ, კულინარიაში.
შემწყნარებლები და გამომგონებლები, რადგან არც ერთი უცხოური კერძი უცვლელად არ მიუღია
საქართველოს. ყველა მათგანში თავისი მნიშვნელოვანი სიტყვა თქვა, გაახალისა, შეცვალა იგი.

ბ. ცნება „ტრადიციული ქართული სუფრა“ ძალზე ფართოდ უნდა გავიგოთ და იგი ისტორიულ
ჭრილშიც შეგვიძლია წავიკითხოთ და სინქრონულშიც, ანუ გეოგრაფიულში. „ტრადიციული ქართული
სუფრა“ დროთა განმავლობაშიც იცვლებოდა რეგიონიდან რეგიონამდეც, გნებავთ, მთიდან – ბარამდე.
ქართული სამზარეულო ალბათ სულ სხვანაირი იყო ადრე შუასაუკუნეებში, აბსოლუტურად
განსხვავებული გახდა იგი აღმოსავლური ბატონობის პერიოდში და შემდეგ XIX-XX საუკუნეებშიც
შეიცვალა. გარდა ამისა, ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან თითოეული რეგიონის სამზარეულო:
იმერული თუ კახური, თუშური თუ მეგრული. სხვაა წამყვანი პროდუქტი ბარში და სულ სხვა – მთაში. [...]
მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში სამზარეულო მიუხედავად იმისა, რომ უგემრიელესია, ძალზე
მარტივია, იქ რამე განსაკუთრებული ინდივიდუალური ნიშნების პოვნა ძნელია. თუმცა გამონაკლისებიც
არის, ამ მხრივ უდიდესი მონაპოვარია ჩაქაფული და ჩანახი, რომელთაგან ორივეს აღმოსავლური ძირი
აქვს. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში სულ სხვა ვითარებას ვხედავთ, რადგან ფშავში, თუშეთსა და
ხევსურეთში ვხვდებით სრულიად უნიკალურ პროდუქტს, როგორიცაა ცხვრის გუდის ყველი, ხმელა
კალტი, დამბალხაჭო, ყაღი (გამომხმარი ხორცი, ცხვრის, საქონლის, ჯიხვის ან დათვის), ლუდის ხარშვის
ტრადიცია და სხვ. აღმოსავლეთ საქართველოში არის შედარებით ახალი, მოდერნიზებული კერძებიც,
სხვადასხვანაირი ჩახრაკულები, ბუღლამა და ა.შ.
სულ სხვა ვითარებას ვხედავთ დასავლეთ საქართველოში, სადაც მეტია გამომგონებლობა,
მრავალფეროვნება. მე მაგალითად, კახური სამზარეულოს ტრფიალს რომ ეძახიან, სწორედ ისა ვარ, მაგრამ
დასავლური სუფრაც ძალიან მომწონს. კახეთში ყოველდღიურ უფრასთან ერთ ან ორ ძირითად კერძს
მოიტანენ ხოლმე, მაგრამ ბარაქიანად მოაქვთ. ხოლო სამეგრელოში, იმერეთში ან გურიაში შესაძლოა
რამდენიმე დასახელების კერძის მომზადება მოასწროს დიასახლისმა. შეიძლება ისე ბარაქიანად არ იყოს ეს
ყველაფერი სუფრაზე, როგორც კახეთში, სამაგიეროდ, ნაირ-ნაირი გემრიელი საკმაზებითაა შეზავებული.

გ. ბევრნაირად შეიძლება დავახასიათოთ ქართული სამზარეულო, მაგრამ, ჩემი აზრით, მისი მთავარი
ნიშანი, პირველ რიგში, ორიგინალური, ადგილობრივი პროდუქტია (მაგალითად, შეუძლებელია
ბრაზილიური ღორის ხორცისგან კახური მწვადის შეწვა, ანდა შროპშირის ჯიშის ცხვრისგან ჩაქაფულის
მომზადება). ხშირად ძალიან დიდ როლს თამაშობს ორიგინალური მომზადების წესიც, მაგრამ უმთავრესი
მაინც საკმაზები მგონია. ამ მხრივ დასავლეთ საქართველოს ბადალი არ ჰყავს. მრავალფეროვანი საკმაზები
აღმოსავლეთ საქართველოში ზეთით, ხოლო დასავლეთ საქართველოში ძმრით დაწყებული, ნაირ–ნაირი
ეგზოტიკური სუნელებით გაგრძელებული და ნიგვზით დასრულებული. ამაში ქართველებმა, მე მგონი,
ჩვენი განსაკუთრებული სიტყვა ვთქვით, რასაც ბევრი უცხოელი აღნიშნავს. ჩემს ბლოგზე (vinoge.com)

130

რამდენიმე თვის წინ ლევან ბერძენიშვილის საინტერესო ესე დავდე, „იდენტობის კულინარიული დონე“,
რომელშიც იგი ქართველებს populus coriandri-ს უწოდებს, ანუ „ქინძის ხალხს“, შესაბამისად, იგი ქინძს
უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ქართულ გასტრონომიულ კულტურაში. მოკლედ, ეს ამოუწურავი თემაა
და უფრო სერიოზულ კვლევას მოითხოვს, ამიტომ ჯობს ჯერ ამით შემოვიფარგლოთ, მანამდე კი
გასტრონომიულ პოეზიას დავუთმოთ ადგილი.

დ. დიდი ხნის წინ აღმოვაჩინე, რომ ყველა ენაში საოცარი ჟღერადობა აქვს კერძების სახელწოდებებს, რა
თქმა უნდა, ქართულშიც ასეა. ჩვენთანაც შიშხინებენ, თუხთუხებენ და ქშენენ გასტრონომიული ზმნები,
ილესებიან, იხრაკებიან და მუჟუჟდებიან, იხოხბებიან და იქაფებიან.
მინდა ჩემი ერთი დაკვირვება გაგიზიაროთ. არა ერთხელ შემინიშნავს, რომ საქართველოში სუფრასთან
ქალებიც და მამაკაცებიც აბსოლუტურად ერთნაირი კრიტერიუმებით აფასებენ კერძებს. ანუ, როცა ისინი
რაღაცას მიირთმევენ, ყოველთვის ადარებენ მათი ახლობელი ადამიანების მიერ მომზადებულ იმავე კერძს,
„დედაჩემი რომ აკეთებს, ისეთი მაინც ვერ არის“, „უნდა გენახა ბებიაჩემის მომზადებული როგორი იყო“,
„ბიცოლაჩემს ისეთი ხელი ჰქონდა!“ ასეთი რაღაცა სუფრასთან ყველას გვითქვამს, გასაგებია, აქ
მონატრების ხელიც ურევია, მაგრამ ერთი რამ სახეზეა, ჩვენ ვერა და ვერ გამოვდივართ საკუთარი
ნაჭუჭიდან, მუდამ ერთ ადგილას ვტრიალებთ, ეს კი არ გვაძლევს საშუალებას დავტკბეთ სიახლით,
გაბედულებით. კერძი ყოველთვის კომფორტს ვერ შეგიქმნის, მან შეიძლება მოსვენება დაგიკარგოს,
როგორც ხელოვნების ნიმუშმა.

მალხაზ ხარბედია
http://www.vinoge.com/Books/qarTuli-tradiciuli-kerZebi

გადახედეთ ტექსტს და შეავსეთ ცხრილი: რითი განსხვავდება ქართული ტრადიციული კულინარია
რეგიონების მიხედვით?

რეგიონები

კულინარიული სხვაობები

აღმოსავლეთ საქართველო
მთის რეგიონები

ხევსურეთი, .............................

დასავლეთ საქართველო
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ჩამოთვალეთ სამი ნიშანი, რომლებსაც ავტორი ქართული სამზარეულოსთვის უმნიშვნელოვანესად
მიიჩნევს:

ა. „კულინარიული“ ზმნები დაუკავშირეთ მათ მნიშვნელობებს:
1. იხოხბება
2. შიშხინებს

ა. როდესაც რაიმე პროდუქტი საკმაო რაოდენობის ცხიმში იწვება.
ბ. როდესაც ხორცი ჩაწყობილია ძმარში, ხახვში და სხვა სუნელებში.
გ. ერთგვარი ხმა, რომელიც გამოიცემა ხორცის შეწვის დროს.

3. იხრაკება
4. თუხთუხებს
5. მუჟუჟდება

დ. როდესაც ფრინველის ხორცი ერბოში ჩახრაკულ ხახვში და
პომიდვრის წვენში მზადდება.
ე. დუღილის დროს წვნიანი საჭმელი გამოსცემს ყრუ, ნაწყვეტნაწყვეტ ხმას.

ბ. ლექსიკონის დახმარებით შეამოწმეთ ა. სავარჯიშოში მოცემული ზმნების მნიშვნელობები.

ჯგუფებში გაინაწილეთ კულინარიასთან დაკავშირებული ოთხი შეკითხვა და დაწერეთ:
1. რითი განსხვავდება თქვენი ეროვნული კულინარია სხვა ქვეყნების სამზარეულოსგან? რომელ კერძებს
გამოარჩევდით? რომელი კერძებია სხვა კულტურებიდან შემოსული?
2. რომელია ის საკმაზები, რომლებსაც თქვენს ეროვნულ სამზარეულოში იყენებენ? რისგან მზადდება ისინი?
რომელი კერძისთვის იყენებენ?
3. წაიკითხეთ ტექსტის მეოთხე მონაკვეთის ბოლო აბზაცი. ეთანხმებით თუ არა ავტორს? თქვენ თუ ანიჭებთ
უპირატესობას ვინმეს გაკეთებულ კერძებს? ვისას და რატომ?
4. ეთანხმებით თუ არა ავტორის სიტყვებს: „კერძი ყოველთვის კომფორტს ვერ შეგიქმნის, მან შეიძლება
მოსვენება დაგიკარგოს, როგორც ხელოვნების ნიმუშმა“? დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება.
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kerZebi regionebis mixedviT: svaneTi
დააკვირდით ფოტოებს. მიუწერეთ თითოეულ მათგანს შესაბამისი ინფორმაცია და
ინტერნეტის მეშვეობით გადაამოწმეთ თქვენი ვარაუდები:

დასახელება ……….........................................….

დასახელება ……….........................................….

რეგიონი ………….................................................

რეგიონი ………….................................................

წამყვანი პროდუქტი …..................................….

წამყვანი პროდუქტი …...................................….

დასახელება ……….........................................….

დასახელება ……….........................................….

რეგიონი ………….................................................

რეგიონი ………….................................................

წამყვანი პროდუქტი …..................................….

წამყვანი პროდუქტი …...................................….

თქვენი აზრით, რა ფაქტორები განაპირობებს საქართველოს რეგიონების მიხედვით კერძების
ნაირგვარობას?

ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (10.2) და ამოწერეთ შემდეგი ინფორმაცია:
ა. სოფლის მეურნეობის რომელ მიმართულებებს მისდევენ სვანეთში?
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ბ. ამოწერეთ სვანური კულინარიის ძირითადი პროდუქტები:

ა. ვიდეოჩანაწერის (10.2 ა) მიხედვით თანამიმდევრობით დაალაგეთ და დანომრეთ,
როგორ ამზადებენ უშგულელები ყველს. (ყურადღება მიაქციეთ ჩანაწერის
ვიდეოგამოსახულებასაც)
შეათბობენ ცეცხლზე…
წურავენ რძეს…
მოაგროვებენ შედედებულ რძეს და გაწურავენ…
წველიან ძროხას…
უმატებენ კვეთს ...
აჩერებენ თბილ ადგილას…

ბ. მოუსმინეთს ვიდეოჩანაწერს (10.2 ბ) და შეავსეთ ტექსტი ზმნებითა და მიმღეობებით
ისე, რომ სვანური სულგუნის მომზადების წესი მიიღოთ:
სულგუნი მოხარშული და .......................... ყველია. მის მისაღებად ........................... წყალში ............................
ყველს და …....................... ქვაბიდან ამოღების შემდეგ მას ................... და სულგუნიც ......................... . სვანური
სუფრის მშვენებაა პიტნიანი სულგუნი. მის მოსამზადებლად ცხელ ყველს გადაზელის დროს წვრილად
.................... პიტნასა და სვანურ მარილს ...................... სუფრაზე გატანის წინ მას ზემოდანაც ..............................
პიტნას. პიტნიანი სულგუნი სტუმრის მოსვლისთანავე შეიძლება უმალ ........................ . კერძის მომზადების
სისწრაფით ბევრი უცხოელი ................................. .

ა. ნიმუშის მიხედვით ცხრილის პირველ სვეტში მიმღეობებს მიუწერეთ შესაბამისი ზმნების
პირიანი ფორმები:

უკვე მოხარშეს

მოხარშული

.............................................

ადუღებული

.............................................

გადაზელილი

.............................................

დაჭრილი

კვეთი - რძის შესადედებელი მასალა, იყენებენ ყველის მოსამზადებლად.
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ბ. დააკვირდით ცხრილში მიმღეობებს: მოხარშული, გადაზელილი, ადუღებული,
დაჭრილი. რას გამოხატავს მიმღეობის ეს ფორმები? გახაზეთ სწორი პასუხი:
1. ნიშან-თვისებასა და მოქმედების შედეგს;
2. მოქმედებასა და დროს;
3. ადგილმდებარეობასა და მიმართულებას.

მიუწერეთ მიმღეობას შესაბამისი ზმნა მომავალ დროში:

მიმღეობა

ზმნა

მოხარშული

მოხარშავს

გადაზელილი

გადა…....

ადუღებული
დაჭრილი

დაასრულეთ წესები:
ა. თუ ზმნას მომავალ დროში აქვს დაბოლოება -ავ და -ებ (მესამე პირის ნიშნის წინ), მაშინ შესაბამის
მიმღეობას აქვს დაბოლოება – .......................................... :

მომავალი დრო: [ზმნისწინი]- ......................... -ავ -ს

მომავალი დრო: [ზმნისწინი]-.......................... -ებ -ს

მიმღეობა: [ზმნისწინი]- ........................... -ავ -ული

მიმღეობა: [ზმნისწინი]-............................. -ებ -ული

ბ. თუ ზმნას მომავალ დროში აქვს დაბოლოება -ი ან Ø (მესამე პირის ნიშნის წინ), მაშინ შესაბამის
მიმღეობას აქვს დაბოლოება – ......................................... :

მომავალი დრო: [ზმნისწინი]- ........................... -ი -ს

მომავალი დრო: [ზმნისწინი]- ....................... - Ø -ს

მიმღეობა: [ზმნისწინი]- ............................... -ი -ილი

მიმღეობა: [ზმნისწინი]- ............................ - Ø -ილი

135

ვიდეოჩანაწერში (10.2 გ) ნახეთ მერწვის მომზადების წესი, დანომრეთ
ფრაზები თანამიმდევრობით და მიუწერეთ, რომელ ფოტოს შეესაბამება.

დაჭყლეტილ კარტოფილსა და ყველს ადუღებულ რძეში მოათავსებენ;
კარტოფილს მოხარშავენ;
კარტოფილს დაჭყლეტენ;
რძეს აადუღებენ;
მერწვს ღომის მსგავსად ჩაზელენ;
კარტოფილს შეაჭყლეტენ ყველს;
კარტოფილს გაფცქვნიან;
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ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (10.2 დ) და დაწერეთ კუბდარის მომზადების წესი:
1. ხორცს ………..................................................................................................................................…………...
2. ნაყავენ ………...............................................................................................................................…………….
3. …………………...................................................................................................................................…………
4. …………...................................................................................................................................…………………
5. კუბდარს აცხობენ ჯერ …….....................................................................…….. , შემდეგ – ნაკვერჩხალში.

kvebis obieqtebi
დააკვირდით ფოტოებს და კვების ობიექტებს მიუწერეთ დასახელება:

საშაურმე

იმსჯელეთ, რა ფუნქცია აქვს სა — ე აფიქსებს.
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ა. თქვენი აზრით, მოსწონთ თუ არა უცხოელებს ქართული სამზარეულო? რატომ?
ბ. თქვენი ვარაუდი გადაამოწმეთ ტექსტში.

ucxoel eqsperts qarTveli kulinarebi uerTdebian da qarTuli
samzareulos stagnaciaze saubroben
ქართული საზოგადოების ნაწილმა უცხოელისგან
ეროვნული სამზარეულოს კრიტიკა შეურაცხყოფად
მიიღო
http://commersant.ge/?page=news&id=5706

„ინდეპენდენტის“ ერთ-ერთი ავტორის, ინგლისელი მიმომხილველის, უილიამ დანბარის მიერ
გამოქვეყნებულმა სტატიამ, რომელშიც ავტორი
ქართულ კერძებსა და ქართულ სარესტორნო ბიზნესს
აკრიტიკებს, commersant.ge-ს მკითხველთა შორის
მწვავე დისკუსია გამოიწვია.
უილიამ დანბარის აზრით, რომელსაც ის ქართულ
„ფორბსში“ აფიქსირებს, ქართულმა რესტორნებმა უნდა შეცვალონ მუშაობის პრინციპები და შეეშვან
ერთმანეთისგან გავრცელებული კერძების უაზროდ გადაღებას, თუ არადა, ხალხს მობეზრდება
მსგავსი ტიპის კვება და გადავა Wendy's-ში.
„იქნებ ქართული საჭმელი სინამდვილეში ძალიან მოსაბეზრებელია და ჩვენ უბრალოდ ისე
გავისიგრძეგანეთ ქართული საჭმლის განსაკუთრებულობის იდეა, რომ მართლაც ვიწამეთ მისი?
მეტწილად, ქართული კერძები მარტივია (ამას ვამბობ მე, ადამიანი ინგლისიდან, აგრეთვე „მარტივი
სამზარეულოს“ ქვეყნიდან) და მოდი, თვალი გავუსწოროთ სიმართლეს, არჩევანი წარმოუდგენლად
შეზღუდულია. ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მე ხაჭაპურის წინააღმდეგი ვარ, უბრალოდ, მე არ
მინდა მისი ყოველდღიურად ჭამა,“ – წერს ავტორი.
სტატიას არაერთგვაროვანი გამოხმაურებები მოჰყვა: მკითხველთა ნაწილი უცხოელის მიერ მისი
ქვეყნის ეროვნული კერძების „აუგად“ მოხსენიებამ გააღიზიანა, ნაწილი კი დაეთანხმა მას, რადგან,
მათი აზრითაც, ქართული სამზარეულო არ ვითარდება და მომხმარებელს წლიდან წლამდე
ერთგვაროვან კერძებს სთავაზობს.
„საქართველოს კულინარიის აკადემიის“ ყოფილი ხელმძღვანელი შალვა ხუციშვილი ეთანხმება
ინგლისელი მიმომხილველის მოსაზრებას და აცხადებს, რომ საქართველოში დადგა დრო, რომ
ქართული სამზარეულო გამრავალფეროვნდეს. მისი თქმით, ქვეყანაში ყველაფერს განახლება
სჭირდება, მათ შორის კულინარიასაც.
როგორც ხუციშვილი აცხადებს, ტურისტების მხრიდან საქართველოში პირველ „შოკს“ (კარგი
გაგებით) ქართული სამზარეულო იწვევს. მათ მოსწონთ ქართული ტრადიციული სამზარეულო,
თუმცა ორი კვირის გასვლის შემდეგ ბეზრდებათ და უცხოურ რესტორნებში „გარბიან“. ხუციშვილის
თქმით, კარგი იქნება, თუ კერძებს დახვეწენ და მეტად გაამრავალფეროვნებენ.
„საქართველოს კულინარიის აკადემიის“ ხელმძღვანელი ნანა თურმანიძე აცხადებს, რომ
პრობლემა არა ქართულ სამზარეულოში, არამედ ქართულ რესტორნებშია. მისი თქმით, რესტორნებს
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არასრულყოფილად წარმოაჩენს. როგორც თურმანიძე ამბობს, აუცილებელია, რომ რესტორნების
ხელმძღვანელები სიღრმისეულად გაეცნონ ქართულ სამზარეულოს, გაამრავალფეროვნონ მენიუ
და მასში სხვადასხვა კუთხის კერძები შეიტანონ.
ინგლისელი მიმომხილველის ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს რესტორან-მუზეუმ
„წისქვილის“ მენეჯერი მანანა ზარხიტაშვილი. მისი თქმით, „წისქვილი“ მრავლფეროვანი მენიუთი
გამოირჩევა და არის როგორც ქართული ტრადიციული სამზარეულო, ისე ევროპული. მისივე
თქმით, Mcdonald-ს და Wendy-ს თავისი მომხმარებელი ჰყავს, ქართულ რესტორნებს – თავისი.
როგორც ზარხიტაშვილი აცხადებს, კაფე-ბარების კლიენტები რესტორნებში არ დადიან.
ქართული სარესტორნო ბიზნესის დიდი ნაწილი „კულინარიულ“ პრობლემებს არ აღიარებს,
უცხოელის კრიტიკას შეურაცხყოფად იღებს და მუშაობას ტრადიციული აგრძელებს მენიუთი,
რომელშიც სულ რამდენიმე დასახელების ქართული კერძია წარმოდგენილი.
იმ მცირე გამონაკლისებს შორის, ვინც ქართული მენიუს გამრავალფეროვნების იდეას ემხრობა
„ემ ჯგუფია," რომელმაც საქართველოს რეგიონებში ჩატარებული ექსპედიციების შედეგად
რესტორნების ქსელში 35 ახალი კერძი დაამატა.
ქართული სარესტორნო ბიზნესის დიდი ნაწილი კი კვლავ ორი სახეობის ხინკლის, ქაბაბისა და
მწვადის „იმედზეა“.

მოკლედ დაწერეთ რამდენიმე მოსაზრება, რომელებიც სტატიაშია გამოთქმული:

უილიამ დანბარი, სადავო სტატიის ავტორი:
სტატიის მკითხველები:
ნანა თურმანიძე, „საქართველოს კულინარიის
აკადემიის“ ხელმძღვანელი:
ქართული რესტორნების უმრავლესობა:

ჩამოწერეთ ცალკეული პუნქტები და არგუმენტები მეწყვილესთან ერთად.

რატომ მოსწონთ ქართული სამზარეულო
უცხოელებს?

რატომ არ მოსწონთ ქართული სამზარეულო
უცხოელებს?
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თქვენ რომ საქართველოში კვების ობიექტის მფლობელი იყოთ, როგორი იქნებოდა ის? შეადგინეთ
ტექსტი მოცემული კითხვების მიხედვით:
რა ტიპის კვების ობიექტი იქნებოდა? (რესტორანი, კაფე...)
სად იქნებოდა? (თბილისში, რეგიონში, ქალაქის ცენტრში...)
როგორი ინტერიერი ექნებოდა?
როგორ მენიუს შესთავაზებდით კლიენტებს?
როგორ მუსიკას შესთავაზებდით? (ცოცხალი მუსიკა, ფოლკლორი, ქალაქური მუსიკა...)

CixirTma Tu bozbaSi
რომელ კერძთან ასოცირდება თქვენთვის საქართველო? თქვენი ქვეყანა? დაწერეთ სამ-სამი კერძი:
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ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (10.3) და შეასრულეთ დავალებები:
ა. რასთან ასოცირდება კახური გემო? დაწერეთ სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტი
ვიდეოს მიხედვით:

ბ. რა არის გადაცემის წამყვანის კახეთში მოგზაურობის მიზანი?

წაიკითხეთ ნაწყვეტი ილია ჭავჭავაძის მოთხრობიდან „კაცია-ადამიანი?!“, ნახეთ
ვიდეოჩანაწერი (10.6) და დაწერეთ რა საერთოა მათ შორის.

ვახშამიც, როგორც
ყველაფერი ამ წუთისოფელში,
მთავრდება. ტახტზე
გადაგორებული
ლუარსაბი ხვალისთვის
იწყებდა ზრუნვას. მაშ!
ოჯახის კაცი იყო.
— ესეც ვახშამი, ღმერთს
მადლობა, გადავაგორეთ,
ახლა ხვალინდელ დღეზეც
ვიფიქროთ. ხვალაც ჭამა
გვინდა, დალოცვილ
ღმერთს ეგრე გაუჩენია
კაცი. ხვალ რაღა ვჭამოთ?
— ხვალ?.. — ჩაფიქრდა
დარეჯანი, თითქოს
ძნელი საქმე მიანდეს: — ხვალ? მოიცა ერთი მოვიფიქრო... ხვალ? არტალაზე რას იტყვი?
— უჰ, უჰ! შენმა მზემ, კარგი რამ მოიგონე. არტალა? ვაცივითა ვარ, ვაცივით, — უპასუხა
მსუნაგივით თავადმა, — ყოჩაღ, დარეჯან! ჩვენი თედოს მიერ მოხარშული ერთი კარგი მსუქანი
არტალა ნივრით ერთ სახელმწიფოდ ღირს. ეგ ძალიან კარგი, სხვა? მარტო ეგ რას გვეყოფა?
— ერთი კარგი ჩიხირთმა? — ჰკითხა დარეჯანმა ღიმილით.
— ჩიხირთმა?.. ჰა, ჩიხირთმა?.. არა, გეთაყვა, ბოზბაში სჯობს, — უპასუხა მცირე ფიქრის
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შემდეგ ლუარსაბმა.
— ეხლა სულ მაგას გაიმეორებ, რითა სჯობია?
— ვა!.. ტყემლით გაკეთებული ბოზბაში?.. — ისეთი ხმით წამოიძახა ლუარსაბმა, თითქოს
უკვირდა: ასეთი უბრალო ჭეშმარიტება როგორ არ ესმის ამისთანა ჭკვიან ქალს?
— ჩემო ლუარსაბ, კარგად გაკეთებულ ჩიხირთმაზე უკეთესი არაა ბოზბაში.
— ვა!.. — უფრო გაკვირვებით თქვა ლუარსაბმა, — ტყემლით გაკეთებულ ბოზბაშს ჩიხირთმა
სჯობს?.. ჯერ ბოზბაში ისე რა არის და თან ტყემლით!.. რას ამბობ, რას? ბოზბაშში ამოვლებული
პურის ლუკმა მთელ ქვაბ ჩიხირთმას მირჩევნია. ამის შემდეგ გინდა დამაჯერო, რომ ჩიხირთმა
სჯობია? მაშ კაცი აღარ ვყოფილვარ, აღარაფერი მცოდნია.
— შენ ისეთი კაცი ხარ, რასაც იტყვი, სიმართლე გგონია, სხვას არ დაუჯერებ — ცოტა წყენით
უთხრა დარეჯანმა ლუარსაბს.
— მაშ? კაციც ასეთი უნდა იყოს. ის ხომ კარგია, დღეს რომ ერთს ამბობ, ხვალ – სხვას? — თქვა
ლუარსაბმა, თითქოს გაიმარჯვა, ამაყად შეხედა დარეჯანს.
დარეჯანმა იგრძნო, რომ ლუარსაბმა აჯობა და შერცხვენილმა სიტყვა სხვა რამეზე გადაიტანა:
— მაშ შენ ამბობ, რომ ბოზბაში სჯობია?
— სჯობია.
— მაშ შენ პირში გემო არა გქონია, — თქვა გაბრაზებულმა დარეჯანმა.
ლუარსაბი გაბრაზდა, მაგრამ თავი შეიკავა და ცოტა ნაწყენმა უპასუხა დარეჯანს:
— შენ არა გქონია პირში გემო, რომ ამბობ ჩიხირთმა ბოზბაშს სჯობიაო.
— აბა რა სისულელეს ამბობ? — ახლა კი ძალიან გაბრაზდა დარეჯანი, — ბოზბაში როგორ
სჯობია ჩიხირთმას? როცა მშია, ჩიხირთმა მაგონდება.
ეს ყველაფერი ისე დამაჯერებლად და გაბრაზებით თქვა დარეჯანმა, თითქოს
ლუარსაბისთვის უნდოდა ეთქვა: „შე სულელო, ამისთანა საბუთი მაქვს და შენ კი მაინც არ
გჯერაო?“
მაგრამ არც ლუარსაბი არ იყო უჭკუო, უფრო მყარი არგუმენტი შეეძლო ეთქვა. მართალია,
თავიდან ძალიან ჩაფიქრდა, მაშინვე ვერ მოახერხა, რა ეთქვა, მერე კი ყოჩაღად უპასუხა
ლუარსაბმა.
— ისევ შენს ნათქვამს იმეორებ? — ჰკითხა ლუარსაბმა დარეჯანს და ფეხზედ წამოდგა.
— ვიმეორებ.
— მაშ კარგი: შენ ხომ ჩიხირთმა მშიერს გახსენდება, მე კი, რომ არ მშია, ბოზბაში მაშინაც
მინდა, თან თუ. ხორცის ერთი ნაჭერიც უდევს გვერდით!.. რას ამბობ, დარეჯან? შენ არ იცი,
თორემ, ბოზბაში — წვნიანების მეფეა, როგორც თართი — თევზებისა.
ილია ჭავჭავაძე, „კაცია-ადამიანი?!“
(მოთხრობის ადაპტირებული ნაწყვეტი)

წაიკითხეთ ტექსტის პირველი აბზაცი. ილია ჭავჭავაძე ლუარსაბის შესახებ ამბობს:
„მაშ! ოჯახის კაცი იყო”. თქვენი აზრით, რა იგულისხმება ამ სიტყვებში?
ა. ავტორი აღფრთოვანებულია ლუარსაბის მიერ ოჯახზე მზრუნველობით;
ბ. ავტორი დასცინის ლუარსაბს, რადგან ოჯახზე მზრუნველობა მხოლოდ საჭმელზე ფიქრი არ არის;
გ. ავტორი თანაუგრძნობს ლუარსაბს, რადგან მას ოჯახზე ბევრი ფიქრი უწევს.
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დაწერეთ, რას ფიქრობთ ლუარსაბისა და დარეჯანის კამათის შესახებ: რამდენად მნიშვნელოვან
საკითხზე კამათობენ ისინი? როგორია მათი ცხოვრების წესი?

დაიყავით ოთხ ჯგუფად და შეასრულეთ შემდეგი დავალებები:
ა. ორმა ჯგუფმა ინგრედიენტების მიხედვით დაწეროს ბოზბაშის მომზადების წესი, ორმა ჯგუფმა –
ჩიხირთმის მომზადების წესი:

ბოზბაში
ცხვრის ან საქონლის დაკეპილი ხორცი 1კგ
ხაშლამის ნახარში
ხახვი 2 თავი
ტომატის საწებელი 2 ს/კ
ბრინჯი 50 გრ
კვერცხი 2 ც
ფქვილი 100 გრ
ქინძი 1 კონა
ახალი ნიორი 1 ღერი
მწვანე წიწაკა 2 ც
სუნელები გემოვნებით
ძირა
ბაჰარა
პილპილი
მარილი
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ჩიხირთმა
ქათამი 1.5 კგ
ქათმის ნახარში
ხახვი 2 თავი
კვერცხი 3 ც
ძმარი 100 მლ
ფქვილი 2 ს/კ
ქინძი 1 კონა
მარილი გემოვნებით

ბ. შეადარეთ თქვენი ჯგუფის რეცეპტი მეწყვილე ჯგუფის რეცეპტს. დააკვირდით, მომზადების
რომელ ეტაპზე და როგორ გამოიყენა ესა თუ ის ინგრედიენტი სხვა ჯგუფმა.

გ. ნახეთ ვიდეოჩანაწერები (10.4, 10.5). შეადარეთ თქვენ მიერ დაწერილი რეცეპტები
მზარეულის მიერ მომზადებულისას და თუ არ არის სრულყოფილი, შეავსეთ.
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მოსმენა:
ყოფითი დიალოგი ჯანსაღი საკვებისა და
პროდუქტების შესახებ;
დიეტის თემაზე ტელესიუჟეტის მოსმენა,
რეკომენდაციების გაგება.
კითხვა:
ბლოგი ჯანსაღი კვების შესახებ;
საინფორმაციო-პოპულარული სტატია
რეკომენდაციებით სწორი კვების შესახებ.
ლაპარაკი:
სწრაფ კვებასთან დაკავშირებით საკუთარი
მოსაზრების გამოთქმა და დასაბუთება;
დიეტასთან და სწორ კვებასთან
დაკავშირებული რეკომენდაციების გაცემა.
წერა:
საკუთარი გამოცდილების აღწერა,
შთაბეჭდილების გადმოცემა;
საკუთარი აზრის არგუმენტირება.

● მეორე კავშირებითის წარმოების
შეჯამება / გამეორება.

● ჯანსაღ კვებასთან
დაკავშირებული ლექსიკა;
● ჯანმრთელობის დარღვევასთან
დაკავშირებული ლექსიკური
ერთეულები;
● თანამიმდევრული ტექსტის ასაგებად
(არგუმენტირებისთვის) საჭირო დროითსივრცული სიტყვები.

ბლოკი 1 – სწრაფი კვება
ბლოკი 2 – კვება, სასარგებლო
ნივთიერებები და ჯანმრთელობა
ბლოკი 3 – ჯანსაღი ცხოვრების წესი
ბლოკი 4 – ჭარბი წონა და დიეტა
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swrafi kveba
ა. დააკვირდით კვების ობიექტების ლოგოებს და მიუწერეთ დასახელება (რა ჰქვია თითოეულ
რესტორანსა თუ კაფეს):

jansaR produqts lamaz yuTSi
SegifuTavT Cven 2 wuTSi

ბ. გაეცანით, რა საკვების მირთმევა შეგიძლიათ თითოეულ მათგანში:
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1. ჰამბურგერი, ჩიზბურგერი, კარტოფილი
ფრი...

3. ცხელი კერძები, წვნიანი, ხაჭაპური,
შემწვარი ხორცი, ღვეზელი, კარტოფილი...

2. ხაჭაპური, ლობიანი, ქაბაბი, სალათები...

4. ჰოთდოგი, ჰამბურგერი, კარტოფილი
ფრი...

გ. ჰკითხეთ მეწყვილეს, ჩამოთვლილი კერძების მიხედვით, რომელი კვების ობიექტი / ობიექტები
მოსწონს ყველზე მეტად?

ა. დააკვირდით ფოტოებს და ამოწერეთ სლოგანები:

ბ. მესამე ფოტოს არ აქვს სლოგანი, რა სლოგანს მოიფიქრებდით?

წაიკითხეთ ერთ-ერთი ბლოგერის მიერ გამოქვეყნებული მოსაზრება და უპასუხეთ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

დღეში რამდენჯერ შედიხართ მაღაზიაში და ყიდულობთ საკვებ პროდუქტებს? მე ამას დღეში
რამდენჯერმე ვაკეთებ. ხან პურის ყიდვა მავიწყდება და მეორედ ჩავდივარ კარაქის და ძეხვის
საყიდლად. ერთად არაფერს ვყიდულობ ხოლმე. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ხშირად რიგში
მიწევს დგომა, გამოდის, რომ მარკეტში ყოველდღე 15-20 წუთს ვატარებ. ამ დრო საერთოდ არ ვფიქრობ
იმაზე, რა შემადგენლობის პროდუქტებს ვყიდულობ. მახსოვს ის, რომ მშია და დროზე უნდა შევჭამო
რამე. ჩემს ჯანსაღ კვებაზე ზრუნვას სახელმწიფოს, სურსათის უვნებლობის სამსახურსა და
მწარმოებელთა კეთილსინდისიერებას ვანდობ. როგორც ჩანს, სულ ტყუილად.
კარაქის, ძეხვის, ტკბილეულისა და კონსერვირებული საკვების მირთმევას არც სიამოვნება მოაქვს და
შეიძლება სახიფათოც გახდეს ჯანმრთელობისთვის. საკვების გარეშე ადამიანი დიდხანს ვერ ძლებს და
საინტერესოა, რამდენი ხანი შევძლებთ სიცოცხლეს არაჯანმრთელი პროდუქტებით? ეს საკითხი ასე
ადვილად დასადგენი არ არის და ჩემი მწირი კომპეტენციით ამ კითხვას ვერ ვუპასუხებ, მაგრამ არც ისე
აგდებულად ვუყურებ ჩემს ჯანმრთელობასა და ჯანსაღ კვებას, რომ საერთოდ არ მაღელვებდეს „ვინ
მაჭმევს და რას მაჭმევს“. არც ის გამოვა, რომ ვიჯდე და შიმშილით ვკვდებოდე იმაზე ფიქრით, რომ მშია
და გაურკვეველი წარმოებისა და მნიშვნელობის საკვებს ვერ ვჭამ. ვფიქრობ მხოლოდ ერთ რამეზე – რა
ვჭამო ისეთი, რომ არ „მომკლას“.
უკვე უარი უნდა ვთქვა სწრაფ და „ქუჩის“ კვებაზე, არც „მაკდონალდს“ უნდა გავეკარო და არც ჩემს
საყვარელ „უნიფუდს“ (რა ვქნა, ჩემი თავი უფრო მიყვარს, ვიდრე „უნიფუდი“). გადამეტებული
შიმშილის დროსაც კი უნდა მოვითმინო და სწრაფი კვების ობიექტებს ზედაც არ უნდა შევხედო. დიახ,
უნდა მოვითმინო, სახლში უნდა მივიდე და ჯანსაღი საკვები მივირთვა. და ბოლოს, უნდა ვისწავლო
საჭმლის მომზადება და თანაც გემრიელად (რაც ასევე რთული დავალებაა ჩემთვის).
ახლა წარმოვიდგინე, რა რთულია ყოველდღე საჭმლის მომზადება და კიდევ უფრო რთული
ეკოლოგიურად სუფთა ინგრედიენტების მოძიებაა. ვიცი, ერთ დღეს ეს პროცესი ძალიან დამღლის და
ამიტომ მინდა ვთხოვო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს: იზრუნეთ ჩემს ჯანსაღ კვებაზე.
წყარო: http://www.ireporter.ge/tchama-klavs/
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ა. ვინ შეიძლება იყოს ამ სტატიის ავტორი?
1. მოსწავლის მშობელი;
2. მწერალი;
3. სტუდენტი;
4. ექიმი-დიეტოლოგი.

ბ. რატომ ფიქრობთ ასე? მოძებნეთ ტექსტში ადგილი, რომელიც თქვენი პასუხის სისწორეს
ადასტურებს და ამოწერეთ სტრიქონების ნომრები:

ა. ერთი წინადადებით დაწერეთ, რა აწუხებს სტატიის ავტორს:

ბ. რომელ სტრიქონებში საუბრობს ავტორი საკუთარ გადაწყვეტილებაზე?

გ. ერთი წინადადებით (თქვენი სიტყვებით) დაწერეთ, რა გადაწყვიტა ავტორმა:

კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ ტექსტი მე-16 სტრიქონიდან მე-20 სტრიქონის ჩათვლით:

ა. იპოვეთ ყველა ზმნა და დააჯგუფეთ ისინი ფორმების მიხედვით:

ვთქვა

გავერკვიო

მივიდე

ბ. ამოწერილ ზმნებს მიუწერეთ წყვეტილის (დასრულებული წარსულის) ფორმები
უნდა ვთქვა – ვთქვი

148

დააკვირდით, რა განსხვავებაა მე-5 ა და ბ დავალებებში მოცემული ერთი ზმნის ორ
ფორმას შორის და დაასრულეთ წესები:
ა. თუ წყვეტილში ზმნის ფორმა მთავრდება -ე-ზე, მეორე კავშირებითში დამთავრდება - .................. -ზე.
ბ. თუ წყვეტილში ზმნის ფორმა მთავრდება ....................... -ზე, მეორე კავშირებითში დამთავრდება
................ -ზე.
გ. თუ წყვეტილში ზმნის ფორმა მთავრდება ....................... -ზე, მეორე კავშირებითში დამთავრდება ................ -ზე.

ტექსტის გამოყენებით და თქვენი გამოცდილებით შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი. რა აქვს
დადებითი და უარყოფითი სწრაფ კვებას და სახლში მომზადებულ საკვებს?

თქვენ როგორ იკვებებით? სწრაფ კვებას ანიჭებთ უპირატესობას თუ სახლში მომზადებულ კერძებს?
რატომ? ცხრილიდან აირჩიეთ არგუმენტები თქვენი მოსაზრების გასამყარებლად.

kveba, sasargeblo nivTierebebi da janmrTeloba
დაწერეთ, დღის რომელ მონაკვეთს შეესაბამება:
საუზმე: ............. სთ-დან ............. -სთ-მდე
სადილი: ............. სთ-დან ............. -სთ-მდე
სამხარი: ............. სთ-დან ............. -სთ-მდე
ვახშამი: ............. სთ-დან ............. -სთ-მდე
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ა. დააჯგუფეთ კერძები და პროდუქტები ქვემოთ მოცემულ ოვალებში:

ბ. მეწყვილესთან ერთად შეადგინეთ ჯანსაღი კვების რაციონი. გადაანაწილეთ ოვალებში მოცემული
კერძები და პროდუქტები, დაამატეთ საჭიროებისამებრ:
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წაიკითხეთ ტექსტი და რეკომენდაციების მიხედვით შეავსეთ მე-2.ბ დავალების ცხრილი.

ჯანმრთელობას 70%-ით ცხოვრების წესი და კვება განსაზღვრავს
თუ ჯანსაღ კვებას გადაწყვეტთ, ეცადეთ კვების რეჟიმი დაიცვათ. ყოველდღე ერთსა და იმავე
დროს ჭამა, მონელების სისტემის მოწესრიგებულად ფუნქციონირებას უწყობს ხელს. ექიმების
აზრით, უმჯობესია, დღის განმავლობაში ოთხჯერ ვჭამოთ, 3-4-საათიანი ინტერვალით.
სასურველია, საუზმე შეადგენდეს სადღეღამისო რაციონის 25%-ს, სადილი – 35%-ს, სამხარი – 15%ს, ვახშამი – 25%-ს.
არსებობს კონკრეტული რეკომენდაციები, რა უნდა ვჭამოთ დილით და რა უნდა ვჭამოთ საღამოს,
ანუ რით დავიწყოთ და დავასრულოთ დღე. რა რაოდენობით უნდა მივიღოთ საკვები თითოეულ
ჯერზე, რომელი პროდუქტების კომბინაციაა სასარგებლო ორგანიზმისთვის და რომელი – საზიანო.
საუზმის დაწყება რეკომენდებულია ისეთი საკვებით, რისი გადამუშავებაც შედარებით მალე
ხდება და ენერგიაც მალევე გამომუშავდება. მაგალითად, ხილი, ნატურალური ხილის ან
ბოსტნეულის წვენი, მარცვლეულის ფაფა, რომელიც წყალზე ან დაბალცხიმიან (0.5%) რძეზე უნდა
მოამზადოთ. სადილი შედარებით ნოყიერი უნდა იყოს. ბოსტნეულის წვნიანით, მსუბუქი
სალათით, მოხარშული ხორცის ნაჭრით ან თევზითა და ერთი ნაჭერი პურით. სამხარზე შეგიძლიათ
მიირთვათ მოხარშული ბრინჯი ან წიწიბურა, ბოსტნეული, მოხარშული კარტოფილი, თევზი ან
ხორცი. დაძინებამდე 4-5 საათით ადრე, სასურველია, მსუბუქად ივახშმოთ ნახევარი ჭიქა კეფირით,
იოგურტით, უცხიმო რძით ან ხილით.
გარდა ამისა, ულუფის შერჩევისას აუცილებელია ასაკის, ფიზიკური მდგომარეობის, დღის
განმავლობაში დახარჯული ენერგიისა და სეზონის გათვალისწინებაც. სტანდარტულად, დღის
განმავლობაში საჭიროა ერთი ნაჭერი პურის, ცოტაოდენი ფაფის, კარტოფილისა და წვნიანის
მიღება. პური, ბურღულეული, მაკარონის ნაწარმი, ბრინჯი, კარტოფილი ენერგიის,
ნახშირწყლების, ბოჭკოების, ცილების, B ჯგუფის ვიტამინების წყაროა.
არანაკლებ მნიშვნელოვანია დღის განმავლობაში ხილისა და ბოსტნეულის რამდენჯერმე მიღება,
სულ ცოტა, 400 გრამი დღეში. ხილით და ბოსტნეულით ორგანიზმი იღებს მინერალურ
ნივთიერებებს, ბოჭკოებს, ვიტამინებს, რაც ქრონიკული დაავადებების განვითარებას უშლის ხელს.
ხორცში, თევზში, პარკოსნებსა და ნიგოზში დიდი რაოდენობითაა ცილები და მინერალური
ნივთიერებები. ცილა და კალციუმი ბევრია რძის პროდუქტებში. თუმცა, რეკომენდებულია რძის
პროდუქტები ნაკლებცხიმიანი, უმარილო და შაქრის გარეშე მივირთვათ. საჭმლის მომზადებისას
მცირე რაოდენობით უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ მცენარეული წარმოშობის ზეთი, მასში A და E
ვიტამინებია. უმჯობესია, მაქსიმალურად მოვერიდოთ შემწვარს, ცომეულს, ტკბილეულს.
შესაძლებელია, დღეში ერთი ნატეხი შავი შოკოლადის მიღება. ფიზიკური დატვირთვის დროს
ცხიმებსა და ცილებს უნდა აღემატებოდეს ნახშირწყლები, გონებრივი მუშაობის დროს კი
სასურველია, მათი მიღება შედარებით შევამციროთ.
წყარო: http://www.tabula.ge/ge/story/56748-janmrtelobas-7-it-cxovrebis-tsesi-da-kveba-gansazghvravs

შეავსეთ ცხრილი ტექსტის (დავალება 3) მიხედვით.
რომელი ნივთიერებები უნდა მივიღოთ გონებრივი დატვირთვისას?
რომელი ნივთიერებები უნდა მივიღოთ ფიზიკური დატვირთვისას?
როგორი საკვების მიღებას უნდა მოვერიდოთ?
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ტექსტის მიხედვით (დავალება 3) მიუწერეთ პროდუქტებს ქვემოთ მოცემული შესაბამისი
სასარგებლო ნივთიერებების ნომერი:
1. ცილა და კალციუმი
2. A და E ჯგუფის ვიტამინები
3. ცილები და მინერალური ნივთიერებები
4. ნახშირწყლები, B ჯგუფის ვიტამინები, ბოჭკოები
5. მინერალური ნივთიერებები, ბოჭკოები, ქრონიკული დაავადებების საწინააღმდეგო ვიტამინები —

დაუკავშირეთ ერთმანეთს ორი სვეტის სინონიმური მნიშვნელობის ფრაზები:
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გამოიკითხეთ მეწყვილეს თავისი კვების რაციონის შესახებ. ჩაინიშნეთ ცხრილში გამოკითხული
ინფორმაცია და მიეცით რჩევები.

როგორი სამუშაო აქვს?
დღეში რამდენჯერ იკვებება?
რომელ კერძებს / პროდუქტებს ანიჭებს უპირატესობას?
კვების რაციონთან დაკავშირებული რჩევები:

jansaRi cxovrebis wesi
ჯანმრთელობისთვის საზიანო და სასარგებლო ფაქტორები დაალაგეთ მნიშვნელობის
კლების მიხედვით (ჯერ – ყველაზე მნიშვნელოვანი, მერე – ნაკლებად მნიშვნელოვანი და ა. შ.).

ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო ფაქტორები

ჯანმრთელობისთვის საზიანო ფაქტორები
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წაიკითხეთ ტექსტები. თითოეულ მათგანს მიუწერეთ ილუსტრაციის შესაბამისი ფოტოს
ასო და მოიფიქრეთ სათაური.

1. …………………………………………………………………………….…………………………………………….
XXI საუკუნეში მცხოვრები ადამიანი, რომელსაც სურს, დროს აუწყოს ფეხი, ჯანსაღ საკვებს მიირთმევს.
ჯანსაღი და სწორი კვება არა მარტო წონის კლებისთვისაა კარგი, არამედ თქვენი ჯანმრთელობისა და
სილამაზის საწინდარიცაა.
ჯანსაღი კვებისთვის იმის ცოდნაა საჭირო, რა უნდა მივირთვათ, რომ ჯანმრთელობას მაქსიმალურად
ვარგოთ. რაციონში ჩართეთ ბოსტნეული და ხილი, საკვების მომზადებისას ზომიერად მოიხმარეთ ცხიმი,
მარილი და ცომეული, ვეგეტარიანული საკვები ყველაზე სასარგებლოა.
საზოგადოდ მიჩნეულია, რომ ადამიანს ყველაზე მეტად ხილის ის ჯიშები რგებს, რომლებიც მის
სამშობლოში მოდის, თუმცა, თუ ტროპიკულ ნაყოფსაც გაჰკრავთ კბილს, ამით არაფერი დაშავდება.
წყარო: http://www.aversi.ge/main_jurnal.php?lang=geo&id=619&cat_id=2

2. …………………………………………………………………………….………………………………………….
კარგი ძილი ჯანსაღი ცხოვრების აუცილებელი კომპონენტია. კარგად გამოძინებული ადამიანი მთელი
დღე მხნედ არის. ძილი ძალის აღდგენის საშუალებად და საუკეთესო წამლად მიიჩნევა. როგორ გძინავთ,
რამდენ ხანს გძინავთ და რა ხდება ძილის დროს – ეს ყველაფერი საკვანძო როლს ასრულებს ენერგიის
წარმოქმნაში.
წყარო: http://www.mkurnali.ge/component/content/article/36-2008-10-13-11-46-08/2436-ckhovrebis-jansaghi-tsesi-dadzili.html
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3. ………………………………………………………………………….…………………………………………….
ფიზიკური აქტივობა სიცოცხლის გახანგრძლივების ერთ-ერთი კომპონენტია. ისინი ვინც, ნაკლებად
აქტიური ცხოვრების წესს მისდევენ, მათი სიკვდილის მაჩვენებელი მაღალია და ეს შეიძლება გამოიწვიოს
არამარტო გულის დაავადებამ, არამედ ნებისმიერმა სხვამ. ეს გასაკვირი არც არის, რადგან სხვა
გამოკვლევებმაც დაადგინა, რომ ფიზიკური ვარჯიში დადებითად მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა
სისტემაზე. ფიზიკური ვარჯიში ხელს უწყობს წონაში კლებას და ამცირებს ორგანიზმში ცხიმების
პროცენტულ შემცველობას.
წყარო: http://www.sok.ge/ge/

4. ………………………………………………………………………….……...……………………………………….
თამბაქოს აქტიური და პასიური მოწევა იწვევს გულ-სისხლძარღვთა და ნერვული სისტემის დაავადებებ,.
ბავშვებში ავითარებს არაჯანმრთელი ცხოვრების წესს და ზრდის მათში ნარკოტიკული დამოკიდებულების
რისკს, ამცირებს ადამიანთა სიცოცხლის ხანგრძლივობას, არის სიკვდილის ძირითადი მიზეზი,
საზოგადოებას აყენებს უდიდეს ინტელექტუალურ და ეკონომიკურ ზარალს.
წყარო: http://www.ncdc.ge/index.php?do=fullmod&mid=517

მე-2 დავალებაში მოცემულ ტექსტებში იპოვეთ არგუმენტები და დაასრულეთ წინადადებები:
ა. სრულფასოვანი ძილი აუცილებელია იმიტომ, რომ

ბ. თამბაქოს მოწევა ჯანმრთელობისთვის მავნებელია იმიტომ, რომ

გ. ფიზიკური აქტივობა ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა იმიტომ, რომ

1-ლი დავალების მე-2 ცხრილიდან აირჩიეთ ჯანმრთელობისთვის საზიანო და
სასარგებლო ფაქტორები. დაწერეთ არგუმენტი, რატომ არის ეს ფაქტორი სასარგებლო ან
საზიანო:
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დაიყავით მცირე ჯგუფებად.
ა. წაიკითხეთ დავალებაში მოცემული არგუმენტები თამბაქოს მავნებლობის შესახებ. აირჩიეთ 3-4
არგუმენტი, რომლებიც, თქვენი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანია.
ა. ნიკოტინი საწამლავია, რომელიც ძლიერ დამოკიდებულებას იწვევს;
ბ. ნიკოტინი მცირე დოზით აღაგზნებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემას და სუნთქვის ცენტრს.
აძლიერებს ნერწყვის გამოყოფას, ავიწროვებს გუგას, იწვევს მაჯისცემისა და არტერიული წნევის
მომატებას;
გ. პირველი ნაფაზის დარტყმიდან რამდენიმე წამში ფილტვებში კანცეროგენული ნივთიერებები
ხვდება, ხოლო პირველი სიგარეტის მოწევიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ ხშირდება გულისცემა,
იზრდება სისხლის წნევა, ვითარდება ყელისა და თვალების გაღიზიანება, სისხლში ნახშირმჟავა – გაზი
შეიწოვება, რაც დამღუპველია მწეველის ორგანიზმისათვის;
დ. თამბაქოს მოხმარების მოკლევადიანი უარყოფითი შედეგები ვლინდება სიგარეტის მოწევისთანავე:
გულისცემის გახშირება, არტერიული წნევის ზრდა, ყელის ლორწოვანი გარსის გაღიზიანება,
ნახშიროჟანგის სისხლში შეღწევა, ფილტვებში კანცეროგენების მოხვედრა, ჰაერის მოწამვლა, თვალის
ლორწოვანი გარსის გაღიზიანება;
ე. თამბაქო სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია;
ვ. თამბაქოს მოხმარება იწვევს სიმსივნეს, გულისა და ფილტვის დაავადებებს, ინსულტს;
ზ. თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული სხვა უარყოფითი შედეგები: ტუჩის, ენის, სასის, საყლაპავი
მილის ლორწოვანი გარსის დაზიანება, რაც გემოვნების შეგრძნების კლებას იწვევს მშრალი ხველა, პირის
ღრუს ინფექციები, გამონაყარი სახეზე, კბილის ემალის დაზიანება, ნორმალური სუნთქვის დარღვევა,
გამძლეობის, მახსოვრობის და მხედველობის დაქვეითება, სხვადასხვა დაავადებების მიმართ ორგანიზმის
ბრძოლისუნარიანობის შესუსტება;
თ. ერთი ღერი სიგარეტი მწეველის სიცოცხლეს 7 წუთით ამცირებს;
ი. მიუხედავად მარკის, ხარისხისა და ფასისა, არ არსებობს ჯანმრთელობისათვის უვნებელი თამბაქოს
პროდუქცია;
კ. საქართველოში სიგარეტის მოწევის შედეგად ყოველწლიურად 8-12 ათასი ადამიანი იღუპება,
მსოფლიოში – 3-4 მილიონი.
ბ. არჩეული არგუმენტები დაალაგეთ სიმყარის მიხედვით, დაწერეთ ჯერ ნაკლებად მყარი
არგუმენტები, შემდეგ უფრო ძლიერი.

გ. თქვენი არგუმენტები უჯრაში მოცემული ფრაზებით გაამთლიანეთ ისე, რომ თამბაქოს
მავნებლობის შესახებ არგუმენტირებული ტექსტი მიიღოთ.
უპირველეს ყოვლისა, ...
ამას გარდა, ...
ამასთან, ...
ერთი მხრივ, ...
მეორე მხრივ, ...
დასასრულ, ...
ბოლოს, ...
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Warbi wona da dieta
ა. დაწერეთ, რა ასოციაციას იწვევენ თქვენში სურათზე გამოსახული ადამიანები?
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ბ. დაწერეთ, თქვენი აზრით, როგორია მათი ცხოვრების წესი?

ნახეთ ვიდეოჩანაწერი (11.3) და უპასუხეთ:
რატომ არის ზამთარში დიეტის დაცვა ძნელი? მონიშნეთ სწორი პასუხი:
ა. ზამთარში შიმშილი ძნელია;
ბ. ზამთარში დიეტური საკვები ნაკლები რაოდენობითაა;
გ. ზამთარში ადამიანს კვების გაზრდილი მოთხოვნილება აქვს.

ვიდეოჩანაწერის (11.3) მიხედვით შეავსეთ ცხრილი:
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რომელი პროდუქტები უნდა ამოვიღოთ რაციონიდან
დიეტის დროს?

მიზეზი

რომელი პროდუქტები უნდა მივირთვათ აუცილებლად
ზამთარში დიეტის დროს?

მიზეზი

ვიდეოჩანაწერიდან (11.3) ამოწერეთ სითხის მიღებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები:

სითხის სახეობა
სითხის რაოდენობა
სითხის მიღების წესი

ა. მოუსმინეთ ვიდეოჩანაწერს (11.3) კიდევ ერთხელ და შეავსეთ გამოტოვებული
ადგილები:
კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელიც დიეტის პარალელურად ………..........…... კორექციაში დაგეხმარებათ,
გრეიფრუტია. ყოველი ჭამის შემდეგ შეგიძლიათ ……………........ გრეიფრუტი მიირთვათ. მისი ფერმენტები
………….. წვას ააქტიურებს და შედეგსაც მალე მიიღებთ. ასევე შეგიძლიათ ეს ხილი ……..............……..
წვენის სახითაც მიირთვათ. თუმცა რეკომენდებულია, წვენი გამოწურვისთანავე დალიოთ, რადგან დროთა
განმავლობაში ის ………………... თვისებებს კარგავს.

ბ. მე-3 დავალების მსგავსად, მოიფიქრეთ, რომელი სხვადასხვა პროდუქტის მირთმევა შეიძლება
დიეტის დროს, რა რაოდენობით უნდა მივირთვათ, როგორი სახით და დღის რომელ მონაკვეთში.
შეიმუშავეთ რეკომენდაციები მცირე ჯგუფებში და გააცანით სხვა ჯგუფებს.
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kavkasia

მოსმენა:
ქართული მხატვრული ფილმის
ნაწყვეტიდან ძირითადი შინაარსის გაგება;
სასწავლო სიტუაციაში (უნივერსიტეტში)
ლექტორთან კომუნიკაციის გაგება.
კითხვა:
გეოგრაფიული ხასიათის საინფორმაციო
ტექსტის გაგება;
კავკასიისა და კავკასიელების შესახებ
რომანის ნაწყვეტის გაგება;
ბლოგის ჩანაწერი ქართველი ქისტების
თემაზე.
ლაპარაკი:
ქართულ ოჯახში სტუმრობის აღწერა;
კავკასიური და საკუთარი ეროვნული
სამოსის აღწერა.
წერა:
სტუმარმასპინძლობის თემაზე საკუთარი
გამოცდილების წერილობით გადმოცემა;
საკუთარი და სხვა კულტურების
წარმომადგენელთა დახასიათება;
ლეგენდის წერილობით გადმოცემა.
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● პირველი თურმეობითის მესამე
პირის ფორმები.

● გეოგრაფიული ადგილის
აღსაწერი ლექსიკა;
● კავკასიის შემადგენელი
ტერიტორიების სახელწოდებები;
● ცალკეული დიალექტური ფორმები.

ბლოკი 1 – კავკასის გეოგრაფიული
მდებარეობა
ბლოკი 2 – კავკასიელები
ბლოკი 3 – სტუმარმასპინძლობის
ტრადიცია
ბლოკი 4 – საქართველოს ქისტები

kavkasiis geografiuli mdebareoba
წაიკითხეთ ტექსტი და რუკაზე შემოხაზეთ კავკასიის საზღვრები.

კავკასია
კავკასია მდებარეობს შავ, კასპიის და აზოვის ზღვებს შორის. იგი შემოსაზღვრულია კუმა-მანიჩის
ღრმულით (ჩრდილოეთი), ირანით და თურქეთით (სამხრეთი), ყუბანის შესართავით (დასავლეთი) და
აფშერონის ნახევარკუნძულით (აღმოსავლეთი).
კავკასიონის ქედი რეგიონს ორ ნაწილად ყოფს: ჩრდილოეთი კავკასია და სამხრეთი კავკასია. მისი სიგრძეა
1100კმ, სიგანე – 180კმ. კავკასიონს მთელ სიგრძეზე გასდევს 4000-5000 მეტრი სიმაღლის ქედები. დიდი
კავკასიონის სისტემის ყველაზე მაღალი მთა არის იალბუზი, რომლის სიმაღლე 5642 მეტრია. იგი
დასავლეთევროპულ მონბლანზე მაღალია და ევროპის უმაღლეს მწვერვალად ითვლება. იალბუზის გარდა
კავკასიური სხვა მწვერვალებიც – დიხთაუ, შხარა, მყინვარწვერი, დაფარულია მუდმივი თოვლითა და
ყინულით.
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ამჟამად კავკასიის ტერიტორიაზე 4 სახელმწიფო მდებარეობს: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი და
რუსეთის ფედერაციის ნაწილი, რომელიც კავკასიაში წარმოდგენილია შემდეგი ადმინისტრაციული
ერთეულებით: კრასნოდარის მხარე, სტავროპოლის მხარე, რესპუბლიკები – ადიღე, ყარაჩაი-ჩერქეზეთი,
ყაბარდო-ბალყარეთი, ჩრდილოეთ ოსეთი-ალანია, ინგუშეთი, ჩეჩნეთი, დაღესტანი. კავკასიის ფართობი
დაახლოებით 440 ათასი კვ. კმ-ია, სადაც 30 მლნ ადამიანი ცხოვრობს.
კავკასიის რეგიონის ბუნება მრავალფეროვანია. იგი მიეკუთვნება ზომიერ და სუბტროპიკულ სარტყელს.
აქ ორიგინალურად არის შეხამებული მშრალი პეიზაჟები ნესტიან სუბტროპიკებთან. თბილი ზღვებისა და
ყინულოვანი მთების ასეთ სიახლოვეს იშვიათად შეხვდებით. კავკასიის ტერიტორიის ნახევარზე მეტი
უჭირავს მაღალ მთებსა და ზეგნებს.
კავკასიის მდინარეები მიეკუთვნებიან ატლანტის ოკეანის (მდინარეები ყუბანი, ენგური, რიონი, ჭოროხი
და სხვა) და კასპიის ზღვის (მდინარეები მტკვარ-არაქსი, სულაკი, თერგი და მრავალი სხვა) აუზებს. კავკასიის
ტბები მართალია მცირე ზომისაა, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვთ, როგორც ბუნებრივ წყალსაცავებს,
რომლებიც საშუალებას იძლევა მდინარეებში წყლის დონის რეგულირებისა და მეთევზეობის
განვითარებისათვის.
კავკასიის ფლორა ჰგავს ევრაზიისა და აფრიკის რეგიონთა მცენარეულობას.
კავკასიის ფაუნა ევროპული, შუააზიური და აფრიკული სახეობებისგან შედგება.
შავი ზღვის სანაპიროს მნიშვნელოვანი პორტებია ბათუმი, ფოთი, ნოვოროსიისკი, საიდანაც
ხორციელდება ეკონომიკური ურთიერთობები უცხოეთთან. კავკასიაში მდებარეობს ბევრი ბუნებრივი
ნაკრძალი, აგრეთვე საკურორტო ზონა – ჩრდილოკავკასიის მინერალური წყლები (პიატიგორსკი,
კისლოვოდსკი), შავიზღვისპირეთი (ანაპასა და ბათუმს შორის) და სხვა. კავკასია ამასთან ერთად არის
ტურიზმისა და ალპინიზმის ერთ-ერთი დიდი ცენტრი.

მონიშნეთ, ცხრილში წარმოდგენილი დებულებები სწორია თუ არასწორი:

კავკასიის ტერიტორიაზე სამი სახელმწიფო მდებარეობს.
კავკასია მდებარეობს შავ, კასპიისა და აზოვის ზღვებს
შორის.
შავი ზღვის სანაპიროს მნიშვნელოვანი პორტებია ბათუმი,
ფოთი, ნოვოროსიისკი.
რუსეთის ფედერაცია კავკასიის რეგიონში არ შედის.
კავკასიონის ქედი კავკასიას ორ ნაწილად ყოფს.
დიდი კავკასიონის სისტემის ყველაზე მაღალი მწვერვალი
არის შხარა.
იალბუზი ევროპის უმაღლეს მწვერვალად ითველება.
კავკასიის ტერიტორიის ნახევარზე მეტი დაბლობს უჭირავს.
კავკასიაში არ არის ბუნებრივი ნაკრძალი.
კავკასიის მდინარეები მიეკუთვნებიან ატლანტის ოკეანის
და კასპიის ზღვის აუზებს.
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განმარტეთ, როგორ გესმით შემდეგი წინადადებები, ყურადღება გაამახვილეთ ხაზგასმულ
სიტყვებზე:
ა. კავკასიის ტერიტორიის ნახევარზე მეტი უჭირავს მაღალ მთებსა და ზეგნებს.

ბ. რუსეთის ფედერაცია კავკასიაში წარმოდგენილია შემდეგი ადმინისტრაციული ერთეულებით.

გ. აქ ორიგინალურად არის შეხამებული მშრალი პეიზაჟები ნესტიან სუბტროპიკებთან.

ტექსტიდან ამოწერეთ 4-5 მნიშვნელოვანი წინადადება, რომლებითაც დაახასიათებთ
კავკასიის რეგიონს.

დაფიქრდით და დაწერეთ, ესტუმრებოდით თუ არა კავკასიას, რითი დაგაინტერესათ ამ რეგიონმა?

kavkasielebi
ა. დააკვირდით ფოტოს და გამოთქვით ვარაუდები:
რა პროფესიისაა ფოტოზე გამოსახული ადამიანი?
სადაური შეიძლება იყოს ის?
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ბ. თქვენი ვარაუდები გადაამოწმეთ შემსწავლელის რვეულის (ბლოკი 2, დავალება 1) ტექსტში.

წაიკითხეთ ნაწყვეტი ალექსანდრე დიუმას დოკუმენტური რომანიდან „კავკასია“.

ზედმეტია იმის მტკიცება, რომ კავკასიის ხალხები, თითქმის უკლებლივ, უგუნურებამდე მამაცნი არიან.
გამუდმებული ომიანობის წყალობით უმთავრესი ხარჯი მოდის მათ იარაღზე. ლეკებს, ჩეჩნებს თუ
ჩერქეზებს, რომელთაც დაკონკილი ძველმანები აცვიათ, აქვთ თოფი (ცეცხლსასროლი იარაღი), ხმალი
(ძველებური გრძელი, წვერისკენ მოხრილი ცივი იარაღი), ხანჯალი (ბრტყელი, წვეტიანი ცივი იარაღი) ან
დამბაჩა (ძველებური ცეცხლსასროლი იარაღი), რომელთაგან თითოეული ორ-სამ ათას მანეთად ფასობს. [...]
არის ერთი რამ, რისთვისაც მთიელები არაფერს ერიდებიან – ეს არის ცხენი. მთიელის ცხენი მისი ყველაზე
უფრო მნიშვნელოვანი შეტევითი და თავდაცვითი იარაღია. მთიელის ტანისამოსი, რაც არ უნდა ძველი იყოს,
არ არის მოკლებული სიკოხტავეს და ძალზე მხატვრულად გამოიყურება. ეს არის თეთრი ან შავი ფაფახი
(ბეწვიანი ტყავის მაღალი ქუდი, იყენებენ მწყემსები), ჩერქეზული ჩოხა (მამაკაცის წელში გამოყვანილი
ტრადიციული კავკასიური ტანსაცმელი, გახსნილი სახელოებით), რომელსაც მკერდზე ორივე მხარეს
მასრები (ჩოხაზე დაკერებული თოფის ტყვია-წამლის პატარა ზომის ცილინდრული შესანახი) აქვს
ჩამწკრივებული, განიერი შარვალი, მუხლებიდან შემოჭრილი ვიწრო, ორი ფერის საცვეთებით (ტყავის ან
შალის ჩასაცმელი, რომელიც ფეხს ფარავს მუხლიდან კოჭამდე), წითელი ან ყვითელი წაღები (კაცის
მაღალყელიანი, ქუსლიანი ფეხსაცმელი) თავისივე ფერის მესტებით (უყელო ან მოკლეყელიანი უძირო
ცხვრის ტყავის ფეხსაცმელი) და ნაბადი (მოთელილი მატყლისგან განსაკუთრებული წესით დამზადებული
კაცის წამოსასხამი), რაც ერთგვარი ზედა ტანსაცმელია და არა მარტო წვიმა, ტყვიაც კი არ აღწევს მასში.
ზოგიერთი მთიელი ლენქორანამდე (ქალაქი აზერბაიჯანში) მიდის პელიკანის (წყლის ფრინველი) ფრთის
ნაბდის ძებნაში და იქ სამოც, ოთხმოც და ხან ას მანეთსაც კი არ იშურებს. ერთი ასეთი საუცხოო ნაბადი
თავადმა ბაგრატიონმა მაჩუქა. როცა ასეთნაირად ჩაცმული მთიელი თავის პატარა, არაბულის მსგავს ცხენს
მიაჭენებს, მართლაც რომ ჩინებული სანახავია.

თქვენი აზრით, როგორია მწერლის დამოკიდებულება კავკასიელების მიმართ?
მონიშნეთ სწორი პასუხი:
ა. მწერალი სიმპათიით არის განწყობილი კავკასიელების მიმართ;
ბ. მწერალს არ მოსწონს კავკასიელების ცხოვრების წესი;
გ. მწერალი აკრიტიკებს კავკასიელებს.

ა. ტექსტის მიხედვით, ხასიათის რომელი თვისებებით გამოირჩევიან კავკასიელები?

ბ. თქვენ თუ დაამატებდით ხასიათის რომელიმე თვისებას თქვენი გამოცდილებიდან?

გ. რა განაპირობებს კავკასიელების ასეთ ხასიათს?
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გადაიკითხეთ ტექსტი კიდევ ერთხელ და მონიშნეთ (√), ჩამოთვლილი ფრაზებიდან
რომელი შეიძლება ვთქვათ კავკასიელებზე:
ა. კავკასიელებს იარაღისთვის ფული არ ენანებათ.
ბ. მათ ყოველთვის ახალი და ძვირფასი ტანსაცმელი აცვიათ.
გ. კავკასიელისთვის ცხენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტია.
დ. კავკასიელებს ბრძოლაში ყოფნა არც ისე ხშირად უწევთ.

დაწერეთ, თქვენი ხალხის ხასიათის რომელ თვისებებს გამოყოფდით? რა მიზეზებით არის ეს
განპირობებული?

stumarmaspinZlobis tradicia
წაიკითხეთ ტექსტი და შეასრულეთ ქვემოთ მოცემული დავალებები:

სტუმარმასპინძლობა კავკასიაში
სტუმარმასპინძლობა კავკასიაში მცხოვრები ხალხების უმთავრესი ადათია. არა აქვს მნიშვნელობა რომელ
ეთნიკურ-ენობრივ ან ტერიტორიულ ჯგუფს განეკუთვნება ეს ხალხი. უნდა აღინიშნოს, რომ კავკასიაში
ცხოვრობენ როგორც საკუთრივ კავკასიელი ხალხები, ისე კავკასიის ხალხები, რომლებიც ოდესღაც
სტუმრად მოვიდნენ და აქ დარჩნენ. ნუ გაგიკვირდებათ, ესეც კავკასიური ადათის გამოძახილია. მთელ
კავკასიაში მოქმედებს ერთი დაუწერელი კანონი – ღამის გასათევად, ან დახმარებისთვის მოსული კაცი
სოფელმა უნდა მიიღოს, შეიფაროს, დააპუროს და მშვიდობით გაისტუმროს სოფლის ბოლომდე.
ძველად, იმ პირობებში, როდესაც კავკასიის მთასა და ბარში არ არსებობდა სასტუმროები, მათ ნაცვლად
შეიძლებოდა სოფლის ნებისმიერ სახლში სტუმრობა. კავკასიურმა ფოლკლორმა შემოგვინახა უამრავი
ანდაზა, ფრთიანი გამოთქმა, რომლებიც ეხება ამ მშვენიერ ტრადიციას. ეს გამოთქმები მცირე ნიუანსებით
განსხვავდება კავკასიის ხალხებში. რა დიდებული და ღრმა სიბრძნეა ჩადებული ხალხის გულში შობილ
სიბრძნეში: იქ, სადაც არ შევა სტუმარი, არ მივა კეთილდღეობა; ნუ დაგდგომოდეთ ის დღე, სტუმარი რომ არ
გწვეოდეთ; სტუმარი ღვთისაა... სტუმარმასპინძლობა უფრო მეტადაა დაცული სოფელში. ჩრდილოდასავლეთ კავკასიის ხალხებს დღესაც წესად აქვთ ზედმეტი თეფშისა და დანა-ჩანგლის დადება სუფრაზე,
რომ უცებ მოსულ სტუმარს არ მოუხდეს ლოდინი. ძველად სტუმარმასპინძლობის ტრადიცია უფრო მტკიცე
იყო: შემთხვევით მოსულ მტერსაც იღებდნენ როგორც სასურველ სტუმარს და უვნებლად აცილებდნენ
სახლიდან. გავიხსენოთ ვაჟა-ფშაველას პოემის გმირის სიტყვები − დღეს სტუმარია ეგ ჩემი, თუნდ ზღვა
ემართოს სისხლისა... თუ მგზავრი მივიდოდა უცნობ სოფელში, უნდა მიემართა საფიხვნოზე (თავშეყრის
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ადგილი) მჯდომარე მოხუცებისთვის და ისინი მიუჩენდნენ მასპინძელს. ღამე მისულ მგზავრს შეეძლო
დაეკაკუნებინა ნებისმიერ კარზე და ეთქვა ვინ იყო და რატომ აწუხებდა მასპინძელს. პირველი შეხვედრა
ატარებდა გაცნობის ხასიათს, მეორე დღიდან სტუმარი ხდებოდა ყონაღი (მეგობარი), მესამე დღიდან −
ნათესავი და უნდა მოქცეულიყო როგორც ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. სტუმრისთვის სახლში არსებობდა
ცალკე კეთილმოწყობილი ოთახი, რომელსაც საყონაღო ერქვა.
სტუმარს არ ეკითხებოდნენ მისვლის მიზეზსა და წასვლის დროს. გამგზავრებისას მასპინძელი კარის
გარეთ დოქით წყალს დგამდა იმის ნიშნად, რომ სტუმრისთვის გზა დაელოცა და კეთილი მგზავრობა
ესურვებინა.

შეავსეთ ცხრილი, დაასრულეთ წინადადებები:

მთელ კავკასიაში მოქმედებს ერთი დაუწერელი კანონი –
ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიის ხალხებს დღესაც წესად აქვთ...
ღამე მისულ მგზავრს შეეძლო დაეკაკუნებინა...
სტუმრისთვის სახლში არსებობდა ცალკე...

დაწერეთ თქვენი სიტყვებით, როგორ გესმით ტექსტში გამოყენებული ანდაზები და
იდიომატური გამონათქვამები:
ა. იქ, სადაც არ შევა სტუმარი, არ მივა კეთილდღეობა.

ბ. ნუ დაგდგომოდეთ ის დღე, სტუმარი რომ არ გწვეოდეთ.

გ. სტუმარი ღვთისაა.

დ. დღეს სტუმარია ეგ ჩემი, თუნდ ზღვა ემართოს სისხლისა.
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ცხრილის მარცხენა სვეტში მოცემულ სიტყვებს მარჯევნა სვეტში მოუძებნეთ განმარტებები და
დაუკავშირეთ ისრით:
ადათი

ვისაც ან რასაც არ იცნობენ

უცნობი

გააცილოს ვინმე სადმე

მტკიცე

დამკვიდრებული წესი/ჩვევა

კეთილმოწყობილი

თავისთან აცხოვროს გარკვეული დროით

დააპუროს

ის, რასაც ან ვისაც არაფერი დაშავებია

უვნებელი

ყველაფრით უზრუნველყოფილი

შეიფაროს

ის, რაც არის მაგარი, მყარი

გაისტუმროს

გაუმასპინძლდეს

ა. ტექსტში მოძებნეთ ფრაზა/ფრაზები, რომლებიც სტუმრის მნიშვნელობაზე მიუთითებს.

ბ. ამოიწერეთ სტუმარმასპინძლობის შესახებ დაუწერელი კანონი, რომელიც მთელ კავკასიაში
მოქმედებს.

დაწერეთ იმ ქვეყნის სტუმარმასპინძლობის ტრადიციის შესახებ, სადაც გიმოგზაურიათ.

დაწერეთ, რა მსგავსება და განსხვავებაა კავკასიელებსა და თქვენს ხალხს შორის?
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saqarTvelos qistebi
ა. თუ გსმენიათ, ქართველების გარდა, კიდევ რომელი ეთნოსების წარმომადგენლები ცხოვრობენ
საქართველოში?

ბ. გადახედეთ საქართველოს ეთნიკური შემადგენლობის რუკას და გადაამოწმეთ თქვენი მონაცემები.

წაიკითხეთ ქართველი სტუდენტის ბლოგი და რუკაზე იპოვეთ ადგილი, რომელზეც
ტექსტშია საუბარი.
შემოდგომის ერთ შუადღეს ყველა სტუდენტისთვის ცნობილ #21 ავტობუსში ერთი ბიჭი გავიცანი. მცირე
საუბრის შემდეგ მითხრა, რომ ისიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე
სწავლობდა. როცა ავტობუსი ჩემს სახლს მიუახლოვდა და ჩასვლა დავაპირე, უცნობმა ბიჭმა საკუთარი
სახელი და გვარი მომაძახა და მთხოვა, „ფეისბუქზე“ მომძებნეო. გვარი მეუცნაურა, რადგან არასდროს
მსმენია საქართველოში, თუმცა „შვილზე“ ბოლოვდებოდა. მცირეხნიანი ურთიერთობის შემდეგ აღმოვაჩინე,
რომ ბიჭი, რომელიც ქართველი მეგონა, მუსლიმანი პანკისელი ქისტი ყოფილა. თუ ვიმსჯელებთ იმ ფაქტით,
რომ „ქისტები“ მხოლოდ ვაჟას (ვაჟა-ფშაველა, ქართველი მწერალი, პოეტი) პოემებში გამეგო, უხერხულ
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სიტუაციაში აღმოვჩნდი. როცა სახლში დავბრუნდი, იმავე წუთში მივმართე „ვიკიპედიას“ დასახმარებლად.
დამაინტერესა, რატომ საუბრობდა ჩემი ნაცნობი ქისტი ბევრი ქართველისთვის შესაშური სწორი
გრამატიკული წყობით და რატომ იცოდა ჩეჩნური ენა კარგად, როცა მას არც უცხოვრია ჩეჩნეთში.
ასე დაიწყო ჩემი „გამოძიება“ პანკისელ ქისტებზე.
ქისტები, იგივე ჩეჩნები, ჩრდილოეთ კავკასიელები არიან. ისინი საკუთარ თავს ნოხჩოებს უწოდებენ,
მეტყველებენ ჩეჩნურ ენაზე (იყენებენ რუსულ ანბანს), არიან მუსულმანები, სუნიტები.
ქისტები საქართველოში დაახლოებით სამი საუკუნის წინ გადმოსახლებულან. ჩეჩნური ლეგენდის
მიხედვით, ჩეჩენი მწყემსები წამოსულან კავკასიონის მთებში ცხვრების საძებრად. ხეტიალის შემდეგ, ისინი
აღმოჩენილან საქართველოში, უღრან ტყეში. დაღლილ მწყემსებს კომბლები მიწაში ჩაურჭვიათ და
ჩასძინებიათ. დილით, როცა მათ გაუღვიძიათ, იმ ადგილას, სადაც კომბლები იყო ჩასობილი, წყარო
მოჩუხჩუხებდა და კომბლებზე მერცხლებს ბუდეები აეშენებინათ. მწყემსებს შეუწყვეტიათ ცხვრების ძებნა
და დასახლებულან ამ მიდამოებში, რადგან მათ დაუნახავთ ყოველივე ამაში ღვთის ნება.
XVIII-XIX საუკუნიდან ჩეჩნები ცხოვრობენ პანკისის ხეობაში, ისინი სუნიტი მუსლიმანები არიან და
მკაცრად იცავენ საკუთარ რელიგიასა და ტრადიციებს. პანკისელები თავისუფლად ფლობენ ქართულ ენას,
მათი გვარები ბოლოვდება „შვილი“-ზე და „ძე“-ზე. (მარგოშვილი, მაჩალიკაშვილი, ბაღაკაშვილი,
ფარეულიძე, ხანგოშვილი).
წყარო: https://tsuplus.wordpress.com

შეავსეთ ცხრილი ტექსტის მიხედვით:

პანკისელი ქისტები
ისტორიული საცხოვრებელი ადგილი
სალაპარაკო ენა
რელიგია

ა. კიდევ ერთხელ გადაიკითხეთ ლეგენდა ქისტების საქართველოში დასახლების შესახებ
(ბოლოს წინა აბზაცი) და ხაზი გაუსვით ყველა ზმნას.

ბ. თქვენი აზრით, როგორი მოქმედების აღსანიშნავად გამოიყენება ეს ზმნები? მონიშნეთ
სწორი პასუხი:
1. ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო;
2. ის, რაც ადრე ხდებოდა და ახლაც გრძელდება;
3. ის, რაც არ მინახავს; ის, რაც დაუჯერებელია.

გ. შეავსეთ ცხრილი შემდეგი მითითებების მიხედვით:
პირველი გრაფის ზმნებს მიუწერეთ შესაბამისი მიმღეობები და წყვეტილის ფორმები.
მეორე გრაფის ზმნებს მიუწერეთ მხოლოდ წყვეტილის ფორმები.
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გადმოსახლებულან

გადმოსახლებული

გადმოსახლდნენ

წამოსულან

......................................

......................................

აღმოჩენილან

......................................

......................................

დასახლებულან

......................................

......................................

ჩაურჭვიათ

ჩაარჭვეს

ჩასძინებიათ

......................................

გაუღვიძიათ

......................................

შეუწყვეტიათ

......................................

დ. დააკვირდით შევსებულ ცხრილს და დაასრულეთ პირველი თურმეობითის წარმოების წესი
მესამე პირის მრავლობითი რიცხვისთვის:
1. თუ ზმნა წყვეტილში ბოლოვდება „ნენ“ სუფიქსით, პირველ თურმეობითში იქნება:
მიმღეობა - ი + ......................................................
2. თუ ზმნა წყვეტილში ბოლოვდება „ს“ ან „

“ სუფიქსით, პირველ თურმეობითში იქნება:

ზმნისწინი + უ + ზმნა + ......................................................
ზმნისწინი + ს + ზმნა + იათ

კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ მე-2 დავალებაში მოცემული ლეგენდის ნაწყვეტი.
ქისტები საქართველოში დაახლოებით სამი საუკუნის წინ გადმოსახლებულან. ჩეჩნური ლეგენდის
მიხედვით, ჩეჩენი მწყემსები წამოსულან კავკასიონის მთებში ცხვრების საძებრად. ხეტიალის შემდეგ, ისინი
აღმოჩენილან საქართველოში, უღრან ტყეში. დაღლილ მწყემსებს კომბლები მიწაში ჩაურჭვიათ და
ჩასძინებიათ. დილით, როცა მათ გაუღვიძიათ, იმ ადგილას, სადაც კომბლები იყო ჩასობილი, წყარო
მოჩუხჩუხებდა და კომბლებზე მერცხლებს ბუდეები აეშენებინათ. მწყემსებს შეუწყვეტიათ ცხვრების ძებნა
და დასახლებულან ამ მიდამოებში, რადგან მათ დაუნახავთ ყოველივე ამაში ღვთის ნება.
ა. დააკვირდით პირველი თურმეობითის ფორმებს და ხაზი გაუსვით ამ ზმნების სუბიექტებს.

ბ. რომელი ბრუნვის ფორმებით გვხვდება სუბიექტები ამ ზმნებთან?
ცხრილის პირველი გრაფის ფორმებთან სუბიექტი არის ...........................................................................
ცხრილის მეორე გრაფის ფორმებთან სუბიექტი არის .................................................................................
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თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე ქუთათელაძე

მოსასმენი მასალის ბეჭდური ვარიანტები
თავი I
ვიდეოჩანაწერი 1.1

ბიოგრაფია

მე რომ დავიბადე იმ წელს, ანუ 1971 წელს, გარდაიცვალა ლუი არმსტრონგი. გენიალური ჯაზმენი და
ძალიან კარგი ადამიანი, და სხვათა შორის, ბავშვობაში მეშინოდა მისი, ალბათ ჩახლეჩილი ბოხი ხმის
გამო, შემდგომში ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მუსიკოსი გახდა. ძალიან ახლოს არის ჩემთან სიმღერა
და თვითონ ტექსტიც, ჯაგერის “Wild horses”. ვთქვათ, რომ ეგ რაღაცით ჰგაქვს ჩემს ცხოვრებას. ჩემი
შეგნებული ცხოვრების არც ერთ დღეს არ ჩაუვლია მეგობრების გარეშე. ეგ შეიძლება ვთქვა, რომ ამით
მდიდარი ვარ იმიტომ, რომ სადაც არ უნდა ვიყო, ტელეფონით მაინც ერთ მეგობარს ვუკავშირდები ან
მიკავშირდება და ეს, ჩემი აზრით, ყველაზე დიდი სიმდიდრეა ადამიანის. რაც არ უნდა გადამიხადონ, ჩემი
პრინციპების წინააღმდეგ არ წავალ და არც წავსულვარ. იმიტოა, რომ აი, 40 წელს გადავცდი მგონი და
ისევ ვწერ. თორემ ეგ რომ მდომოდა, სხვა საქმით დავკავდებოდი. ხო, აი ეს არ ვიცი, ბანკში იმ შემთხვევაში
დავიწყებ მუშაობას, თუკი ბანკის გატანის საშუალება მექნება, სხვა მხრივ გამიჭირდება ძალიან. ხო, წინა
ცხოვრებაში მგონი ვიყავი ფეხბურთის მწვრთნელი, ალბათ. იმიტომ, რომ ფეხბურთი მიყვარს ძალიან და
ჩემი აზრით, მოყვარულის, დილეტანტის პირობაზე მესმის.
ჩემი ასარჩევი რომ იყოს, დავიბადებოდი, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს, ისევ საქართველოში და რომელ
დროს დავიბადებოდი? ბევრი მიფიქრია ამაზე, იცვლება ხოლმე განწყობილების მიხედვით. ახლა ვფიქრობ,
რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისი მაინტერესებს ძალიან, რაღაც ჩემთან ახლოა და მიუხედავად იმისა,
რომ მსოფლიოში იყო სიდუხჭირე, ომები არა? ხელოვანისთვის იყო, შემოქმედისთვის იყო. არ მიყვარს
როცა ამბობენ: ხელოვანი, შემოქმედი პრეტენზიულად ჟღერს ხოლმე ჩემთვის, მაგრამ ადამიანისთვის,
რომელიც რაღაცას ქმნის და უყვარს, თუნდაც ლიტერატურა, არა? ძალიან საინტერესო ეპოქაა ამ მხრივ
იმიტომ, რომ ყველგან, როგორც იტყვიან, ჩქეფდა ნიჭი და ტალანტი.
როდესაც შეყვარებული ვარ, ცხოვრებაც უფრო მიყვარს და უფრო საინტერესო ხდება ბევრი რამ და
განწყობაა რა, როცა შეყვარებული ხარ, ხშირად შეიძლება უნდა მოიგონოს ადამიანმა რო შეყვარებულია,
ეს არ არის ცუდი. იფანტაზიოროს იმიტომ, რომ ისე, ხანდახან, ჩვენი სტრესული ცხოვრება კიდევ
უფრო ნაცრისფერი ხდება ხოლმე და ამიტომ, ჩვენ უნდა ხშირად გავალამაზოთ ჩვენი მიკროსამყარო,
მიკროკლიმატი შევიქმნათ იმიტო, რომ ისე მე მგონი არამარტო საქართველოში, ჩვენ დაძაბულ ეპოქაში
ცხოვრება ძნელია, თითქოს არ არის აღარც ომები, აღარც ისეთი დიდი კატაკლიზმები, მაგრამ ძალიან
სტრესული გახდა ჩვენ ეპოქაში ცხოვრება, მაგრამ ეს უკვე სხვა თემაა.
მე რომ ვყოფილიყავი ფრენკ ზაპა, ვიქნებოდი ფრენკ ზაპა იმიტომ, რომ ძალიან მიყვარს ეს მუსიკოსი. ხო,
როდესაც ვსვამ, ხანდახან არაორდინალურ სიტუაციაშიც აღმოვჩნდები ხოლმე და მინდა გავიხსენო: მე და
პაკო ვიყავით ლვოვში, ლიტერატურული ფესტივალი იყო და პატარა ქალაქია ტერნოფილი იქვე ლვოვთან
და წაგვიყვანეს, იქ ძალიან დიდი პატივი გვცეს და ბანკეტი იყო და მივირთვით კარგად. მერე აღარაფერი
აღარ მახსოვდა. ვიღვიძებ, თეთრი კედლები, წინ ცინკის თეთრი კარი და მაღლა რომ ავიხედე, გვირგვინი
კიდია აი, (ვინოკ) სუფთა აი, რო აცილებენ ხოლმე. მეთქი დამთავრდა, დაუკარით სად ვარ. მართლა
შემეშინდა, ვარ თუ არა საერთოდ და ამ ფიქრებში რო ვარ, თან პახმელიაც მიწევს, კარი გაიღო, შემოდის
პაკო. ეგრე პაკოს დანახვა არასოდეს გამხარებია. შენც მოკვდი-მეთქი? – ვეკითხები, მერე ვეხუმრე და
არა, არა ზუსტად ეგეთი ნომერი მაქო, ეგეთი ნომრებიაო. თურმე გადავრჩი.
არასოდეს არ მბეზრდება ჩემი საქმე,მეგობრებთან ურთიერთობა, კარგ ადამიანებთან ურთიერთობა
იმიტომ, რომ ჩემი საქმე, მაგალითად წერა თუ გბეზრდება ადამიანს, ჯობს აღარ დაწეროს იმიტომ, რომ
ბოდიში ჟარგონისთვის და არაფერი მატერიალური ამაში არ ყრია, ხო? მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაში.
ამიტო ეს მართლა უნდა გიხაროდეს და გიყვარდეს. სხვა მხრივ, ჯობს სხვა ხელობა აირჩიოს ადამიანმა.
მიყვარს კარგი, გულწრფელი ადამიანები და მიყვარს ბევრი რამ, რაც არი ნამდვილი, გახსნილი და ლამაზი.
არ მომწონს ძალიან ბევრი რამე, მაგრამ პირფერობა არ მომწონს ყველაზე მეტად და არ მინდა ვიღაც
განვიკითხო და თითქოს ჩვენი საზოგადოების სენია. ხალხს მოსწონს ჩემი ალბათ ის, რომ ის ვარ, რაც
ვარ და არ მითამაშია არასდროს. ვერასდროს ვიტყვი უარს, მოდი, აქაც ცოტა ვიხუმრებ, კარგ სასმელზე,
ოღონდ ზომაზე. არასდროს მექნებოდა სექსი გორილასთან. მაინც ადამიანმა საკუთარ თავს უნდა დაუსვას
კითხვები, რომ შემდგომ, უბრალოდ, უფლება ჰქონდეს ელემენტარულად რომ სხვას ჰკითხოს რამე.
ხო, ბავშვობაში ვოცნებობდი მეხანძრეობაზე და ეგეთი ისტორიაც იყო: ბიჭვინთაში ვარ, პატარა ვარ და
ვალენტინა ტერეშკოვა, იყო ასეთი კოსმონავტი და ჩამისვა თურმე კალთაში, მე კარგად არ მახსოვს, რაც
მერე გადმოცემით ვიცი ხო ჩემებისგან, მითქვამს, რო მეფერება და ესო უნდა გამოვიდეს კოსმონავტიო
და მივტრიალებულვარ და შე ტერეშკოვა მამაძაღლო-მეთქი, მე მეხანძრე უნდა გამოვიდე-მეთქი,
გავაპროტესტე. ასე რომ, მეხანძრეობა მინდოდა.
გაბრაზებული გამოვიყურები, რომ მინდა მარტო ყოფნა რო ჩემი ცუდი ხასიათი არ გადავდო სხვას. ამიტომ,
ამ დროს ყველა ადამიანი სჯობს იყოს მარტო, ჩემი აზრით. ყველაზე საინტერესო კომპლიმენტი იყო და
ერთ სასაცილო ისტორიას მოვიგონებ და 96 წელია, როცა პირველი წიგნი გამოსცა ლევან თითმერიამ,
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ჩემმა ბავშვობის მეგობარმა და “უაზრო მგზავრი” ერქვა. როგორი არეული დრო იყო გვახსოვს, არა?
ახალი დამთავრებული ომები. ყველაზე ცუდი დრო იყო, არა? ომი დამთავრდა, გეშინოდეთ მშვიდობისო. აი,
სწორედ ის დრო იყო ეს 96 წელი და დავარიგე ეს წიგნი, ცხადია და სიმბოლურად 10 ცალი დავდე “საუნჯე”
არი რუსთაველზე ესეთი მაღაზია და მხვდება მამაჩემის მეგობარი, გოგი დემეტრაძე, ჩემი მასწავლებელი და
გაგაო, წიგნი გამოსულაო და სად ვიყიდოო. რას ამბობთ-მეთქი ძია გოგი, მოგცემ-მეთქი და მივედი სახლში
და აღარ არის. წავედი საუნჯეში საყიდლად და ვკითხულობ, რომ გაგა ნახუცრიშვილის “უაზრო მგზავრი
თუ არის-მეთქი დარჩენილი და აღარ არის შვილოო. ვიფიქრე, რო ვინ იყიდდა, 10 ცალი იდო, იდება, ვიყიდი
მე და მივცემ ჩემ მასწავლებელს, მეგობარს და აღარ არიო შვილო, ძალიან ისეთი სანდომიანი ასაკოვანი
ქალი იყო და უი-მეთქი, შევწუხდისავით და შეატყო იმან და შვილოო, მეო წავიკითხეო და სულ სისულელეები
ეწერაო, არ ინერვიულო ამაზეო, დამაწყნარა და იმდენი ვიცინე, ამდენი მე მგონი არ მიციანია არც იქამდე,
არც მას მერე.მერე გავიგე, რომ მსგავსი ისტორია ახალგაზრდობაში გადახდენია ჩვენს კლასიკოსს გურამ
დოჩანაშვილს მსგავსი და მოყვა ამას, რო ეგრე მეც მომივიდა, ვერ მიცნო, ახალგაზრდა ვიყავიო. ასე რომ,
ხდება ხოლმე ასეთი ამბები.
ვწითლდები, როდესაც ბევრს მაქებენ და არ მიყვარს ქება. ბევრს კი არა, საერთოდ რომ მაქებენ.
ბოლოს სიცილის ხასიათზე ნაკლებად ვიყავი, თან ეს ბოლო დღეები.. ბოლოს ბევრი ვიტირეო რომ მეთქვა,
შეიძლება უფრო...
ლექსებს მაშინ ვწერ, როცა არის განწყობა წერის, მაგრამ რაც დრო გადის, არ უნდა ელოდო ამ განწყობას
ხშირად, უნდა შეეცადო, რომ შეიქმნა ეს განწყობა და მერე თავისით წამოვა, რომ იტყვიან.
ხო, აი, ქალად რომ დავბადებულიყავი, ვისურვებდი, რომ ვყოფილიყავი ასტლიდ ლინდგრენი, ნაკლები
არა, იმიტომ, რომ ძაან მიყვარს ეგ ქალბატონი.
ვერ წარმომიდგენია იმიტომ, რომ ხვალ რა იქნება, ის ვერ წარმომიდგენია ხოლმე. 80 წლის ასაკში, არც
მინდა წარმოვიდგინო.
სიბერის შიში არ მაქვს, უბრალოდ არ მიფიქრია ამაზე, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. თორემ, შიში სიბერისა,
რა გითხრათ, ხანდახან ვხუმრობ, რომ დავბერდი-მეთქი, ორი-სამი ჭიქის მერე. ასე რომ, დიდი შიში არ მაქ.
ასი წლის შემდეგ ჩემზე დაწერენ, ამაზე რომ ვიფიქრო, ვიქნები მაგარი ეგოცენტრი.
ცხოვრებას რომ თავიდან ვიწყებდე, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდობას, ძალიან ბანალურია, მარა აი მეც
ვიმუშავებდი ალბათ, მაგრამ როგორც მოხდა, ისე მოხდა და მართლა არ დავიწყებ პოზიორობას და თავზე
ნაცრის დაყრას, არ დამიშ ვია რა რაღაც ისეთი შეცდომა, რომ საბედისწერო ყოფილიყოს, ჯერჯერობით.

ვიდეოჩანაწერი 1.2
ანიკო გენაცვალე, მე ცალკე ოთახში ვარ. ოთახი თბება, კარგად ვარ. ისე ძალიან მოსაწყენია აქ, ძლივს
ვჩერდები, ფული მივიღე. სად გქონდა ახლა ასე სახელდახელოდ, ალბათ ისესხე. (1941 წელი. აბასთუმანი.
ანიკო ვაჩნაძეს ლადო ასათიანისგან).
24 წლის პოეტი ამ დროს უკურნებელ სენს ებრძოდა და ამ დროისთვის უკვე სავსებით დავაჟკაცებული თავის

უკანასკნელ სიმღერას მღეროდა. მერე მან თავისი სიცოცხლით, შემოქმედებით და ნაადრევი სიკვდილით
მთელი თავისი თაობის ბედი განასახიერა. ეს მერე, მანამდე კი მოკრძალებით შემოვიდა ქართულ პოეზიაში.
მერე ეს კაცი თვითონ იქცა ლექსად. მანანა ასათიანს ჰგონია, რომ მამა ახსოვს სიცხიანი, გამხდარი,
მწოლიარე, მაგრამ მეოცნებე. ხან კი ფიქრობს, რომ ასე ცოცხლად მამას დედის მოგონებებიდან იხსენებს.
თუმცა, მთელი ცხოვრება ლადოს ნათელ მზერას გრძნობს.
ჩვენ ვცხვრობდით ძერლისის ქუჩაზე, 3 ნომერში, სადაც ლადოს აბრაც იყო გაკრული, რომელიც მერე
გაქრა, მოიპარეს თუ რა. 3-სართულიანი სახლი იყო და რკინის მოაჯირი მოყვებოდა ამ სახლს და ფანჯარა,
კარს ჰქონდა ფანჯარა. შუშის იქიდან გადაწევდა ხოლმე ფანჯარას დედა და დამანახებდა ხოლმე ლადოს.
ერთხელ მომფერებია, შევუყვანივარ. მე ბებიასთან ვიზრდებოდი, იქვე ახლოს, დედაჩემის დედასთან,
ხოდა, რაღაც ეს მახსოვს, რაღაც ნათლად იცით, რომ მომეფერა თითქოს, ალბათ მონაყოლისგან, თორე რა
შეიძლება ორწლი-ნახევრის ბავშვს ახოვდეს. იქ მამისეული ის გვქონდა იცით? – თარო. ბამბუკის ხისგან
თარო და მისი წიგნები იყო. ერთი ინსტრუმენტი იდგა, რატომღაც დედას ჰქონდა ნაყიდი, რომ შევეყვანე
მუსიკალურში და ტახტი, ერთი საწოლი და მაგიდა. სულ ეს იყო მისი ავლადიდება. თავთან საწერ კალამი
და რვეული ედო.
ლადო ასათიანი 1917 წლის 14 იანვარს ქუთაისში დაიბადა. მისი მშობლები, მელქისედეკ ასათიანი და ლიდა
ცქიტიშვილი, პედაგოგები იყვნენ. ბავშვობა ცაგერის რაიონის სოფელ ბარდნალაში გაატარა. პოეზიის
სიყვარული მამისგან გამოჰყვა. მექი ასათიანი ლხინის დროს სადღეგრძელოებს ყოველთვის ლექსად
ამბობდა. მამიდა, ნინო ასათიანი, ყოველ საღამოს უკითხავდა პატარა ლადოს და მის და-ძმას საქართველოს
ისტორიას.

ვიდეოჩანაწერი 1.3
1863 წლის 3 იანვარი აზნაურ სვიმონ თაყაიშვილის ოჯახში ყველაზე სასიხარულო აღმოჩნდა. ამ დღეს

ოზუგეთის მაზრის სოფელ ლიხაურში ექვთიმე თაყაიშვილი დაიბადა. მას შემდეგ ზუსტად საუკუნე-ნახევარი
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გავიდა. ისტორიკოსი, არქეოლოგი, საზოგადო მოღვაწე, აკადემიკოსი, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთერთი დამფუძნებელი წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის მოღვაწეობასა და ცხოვრებაზე ბევრი რამ თქმულა,
თუმცა სათქმელი მაინც ბევრი დარჩა. დაიბადა, იცხოვრა და გარდაიცვალა საქართველოსთვის.

აუდიოჩანაწერი 1.1
ისტორიის პირველი ნაწილი
მოგიყვებით სასაცილო ამბავს. ახლა მეც მეცინება, მაგრამ მაშინ ძალიან გაბრაზებული ვიყავი.
მოკლედ, რამდენიმე წლის წინ დავოჯახდი, სახლიც ვიყიდეთ, თუმცა გასარემონტებელი იყო. დავიწყეთ
სახლის რემონტი და დიდი თავგადასავალიც სწორედ აქედან დაიწყო, თავგადასავალი ხელოსნებთან.
დავიქირავეთ ხელოსანი, მას თემური ერქვა. რემონტამდე აუცილებელი იყო სარემონტო მასალების
მომარაგება.
მე – თემურ გამარჯობა.
თემური – გაუმარჯოს, როგორა ხარ ჯიგარო.
ორ დღეში იმდენჯერ მითხრა სიტყვა “ჯიგარო”, რომ “ჯიგარო” უკვე ჩემი სახელი მეგონა, თუმცა
ყურადღება აღარ მოვაქციე და მაშინვე საქმეზე დავიწყე საუბარი:
მე – მოკლედ, ხვალიდან უნდა დავიწყოთ და ზუსტად მითხარი, რამდენი ტომარა ცემენტი მოგიტანო.
თემური – აბა რა ვიცი ჯიგარო, მოიტანე 200 – 300 მეშოკი.
მე – მოდი 300 ტომარას მოვიტან, 200 იქნებ არ იყოს საკმარისი.
თემური – არ დამაკლდება, მაგრამ მოიტანე 300 მეშოკი.
ეს 300 მეშოკი ისე უდარდელად თქვა, რომ ეჭვი შემეპარა.
მე – დარწმუნებული ხარ, რომ 300 ტომარა გვეყოფა?
თემური – გეუბნები, გვეყოფა კი არა, დაგვრჩება ჯიგარო.
მე – კარგი, მოვიტან 300 ტომარას.
წავედი, ვიყიდე 400 ტომარა ცემენტი, მივუტანე, ცოტა იცინა თემურმა, რამდენი მოგიტანიაო და მალევე
დაიწყო მუშაობა. მე წამოვედი დამშვიდებული. ზუსტად ვიცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ
მეორე დღეს, დილის 8 საათზე რეკავს ტელეფონი.
თემური – როგორა ხარ ლევან?
აუფ, ”ჯიგაროთი” არ მომმართა, ესე იგი, რაღაც არ არის კარგად.
მე – რა ხდება თემურ?

აუდიოჩანაწერი 1.2
ისტორიის მეორე ნაწილი
თემური – ლევან, ცემენტი დაგვაკლდა, უნდა დაამატო.
ძალიან გავბრაზდი, მაგრამ თავი შევიკავე და ვკითხე:
მე – რამდენი უნდა დავამატო?
თემური – რა ვიცი, წამოიღე 500 მეშოკი კიდე.
მე – კაი ჯიგარო!
ერთ თვეში სახლის რემონტი დასრულდა, გადავედით საცხოვრებლად მე და ჩემი მეუღლე. თემური აღარც
გვახსოვდა, ვცხოვრობდით ჩვეულებრივად. ერთ მშვენიერ დილას სამსახურში მივდიოდი, ეზოში ჩავედი და
ვხედავ, ჩვენს მეზობელს, რომელმაც თურმე რემონტის გაკეთება გადაწყვიტა და ხელოსანს ელაპარაკება.
მეზობელი – 300 ტომარა გვეყოფა?
თემური – უუფ, კიი ჯიგარო, გვეყოფა კი არა დაგვრჩება.

თავი II
აუდიოჩანაწერი 2

სამოტივაციო წერილი და გასაუბრება

გასაუბრება თარჯიმნის ვაკანსიაზე
—— გამარჯობა!
—— გამარჯობა, თამარ, შემობრძანდით, აი აქ დაბრძანდით.
—— უკაცრავად, ცოტა გაციებული ვარ და ხმა მაქვს დაკარგული.
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—— არა უშავს.
—— მართლა არ ველოდი და ძალიან გამიხარდა ტესტირების შემდეგ მეორე ეტაპზე გადასვლა.
—— გილოცავთ.
—— დიდი მადლობა.
—— მოკლედ, ვისაუბროთ საქმესთან დაკავშიერბით, მე ვარ ნათია ძნელაძე, კომპანია „ფორმულა კრეატივის″
ადამიანთა რესურსების მართვის მენეჯერი.
—— სასიამოვნოა, თამუნა ყორღანაშვილი, უკაცრავად.
—— თამუნა, თუ გიბერავთ მივხურავ ფანჯარას, არ არის პრობლემა.
—— არა, იყოს, გმადლობთ.
—— იცით ხო კონკრეტულად რა ვაკანსიაა?
—— დიახ, თარჯიმნის.
—— რეზიუმეში გიწერიათ, რომ დაამთავრეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგრამ ხარისხი არ გაქვთ
მითითებული.
—— მაგისტრატურა დავამთავრე შარშანწინ, ანგლისტიკის მიმართულებით.
—— ძალიან კარგი და სამუშაო გამოცდლებაზე ცოტა ვრცლად რომ მითხრათ, თუ შეგიძლიათ.
—— 2009-2010 წლებში ვმუშაობდი ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში მთარგმნელად.
—— კონკრეტულად რა ტიპის სამუშაოს შესრულება გიწევდათ?
—— ვთარგმნიდი ტექსტებს ინგლისურიდან და რუსულიდან და პირიქით, ძირითადად ეკონომიკური და
პოლიტიკური ტექსტები იყო.
—— ანუ, რუსულსაც კარგად ფლობთ.
—— დიახ, დედა მყავს რუსი და კარგად ვიცი ეს ენა, თუმცა სერტიფიკატი ან დიპლომი არ მაქვს. კომპანია,
სადაც ვმუშაობდი, 2010 წელს დაიხურა და ერთი წელი ბავშვებს ვამზადებდი ინგლისურში.
—— ანუ რეპეტიტორი იყავით.
—— დიახ, დიახ, ვსწავლობდი მაგისტრატურაში და თან ვასწავლიდი ბავშვებს... უკაცრავად, გაციებული
რომ ვარ, სულ ყელი მიშრება და თუ არ შეწუხდებით, წყალი დამალევინეთ.
—— რა თქმა უნდა, ახლავე, ინებეთ.
—— დიდი მადლობა, რაზე შევჩერდით? ხო, რეპეტიტორობაზე, ბოლო ორი წელია სერვის მენეჯერად
ვმუშაობ ერთ-ერთ სამშენებლო კომპანიაში, მიწევს თარჯიმნობაც, თარგმნაც, ხშირად გვაქვს
შეხვედრები უცხოური კომპანიის წარმომადგენლებთან.
—— მოგწონთ ეს საქმე?
—— ძალიან.
—— ძალიან კარგი, თქვენს უნარ-ჩვევებზე მესაუბრეთ, მოკლედ.
—— მაქვს კარგი ანალიტიკური აზროვნების უნარი, შემიძლია შემოქმედებითი საქმიანობა, სტატიების,
ჩანახატების წერა, ნებისმიერი სირთულის ტექსტის სწრაფად თარგმნა, არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება ეს
იურიდიული, ეკონომიკური თუ მხატვრული ტექსტი. ვბეჭდავ ძალიან სწრაფად, ვარ პუნქტუალური და
დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდები დაკისრებულ მოვალეობებს, მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა,
არ მიჭირს ახალ გარემოსთან ადაპტირება, მიყვარს გუნდური მუშაობა, კიდევ.
—— საკმარისია, დიდი მადლობა. ალბათ ჩვენი სამუშაო აღწერილობა გაინტერესებს არა?
—— დიახ, მაინტერესებს, რა თქმა უნდა.
—— სამუშაო რეჟიმი არის სტანდარტული, სამუშაო დრო დილის 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე.
—— ერთი შეკითხვა მაქვს.
—— დიახ, გისმენთ.
—— ზელიმიტური ანაზღაურება თუ გაქვთ და კიდევ, რა ტიპის ტექსტების გადათარგმნა მომიწევს?
—— ზელიმიტური ანაზღაურება, რა თქმა უნდა, გვაქვს. რაც შეეხება ტექსტს, ძირითადად კულტურის
სფეროდანაა, იცით ალბათ ჩვენი კომპანიის საქმიანობა.
—— დიახ, დაახლოებით ვიცი.
—— გამოქვეყნებულ ვაკანსიაში არ წერია, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ფილმების თარგმნაც, იმედია შეძლებთ.
—— არაა პრობლემა, პირიქით, სახალისოც იქნება, ძაან მომწონს ასეთი სამუშაო, რაღაცნაირად ჩემია.
—— მიხარია, რომ მოგწონთ.ჩვენს კომპანიაზე გსმენიათ რამე?
—— როგორ არა, ძალიან მომწონს თქვენი გადაღებული რეკლამები, ფილმები, სერიალები. საქართველოში
ნომერ პირველი ხართ ამ სფეროში.
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—— გმადლობთ თამუნა, რომ ასე გვაქებ.
—— იმსახურებთ და იმიტომ გაქებთ.
—— მადლობა. დავუბრუნდეთ საკითხს, ამ პოზიციაზე როგორ ხელფასს ვარაუდობთ თქვენ?
—— რა თქმა უნდა, მატერიალური მოტივაციაც მჭირდება და მინდა იმაზე მეტი მქონდეს, რაც ახლა მაქვს.
მოკლედ, ხელფასი დაახლოებით 1000 ლარის ფარგლებში მისაღები იქნება ჩემთვის.
—— გასაგებია, თუ თქვენს კანდიდატურაზე შევჩერდებით, როდიდან შეძლებთ, რომ შეუდგეთ ახალ სამუშაოს?
—— მაქსიმუმ ერთ თვეში და მინიმუმ ორ კვირაში.
—— თუ გაინტერესებთ კიდევ რამე, მკითხეთ.
—— ეს გასაუბრება ბოლო ეტაპია?
—— კი, ეს ბოლო ეტაპია და ამ ჯგუფიდან შევარჩევთ კანდიდატურას.
—— რამდენ ხანში იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება?
—— დაახლოებით ერთ კვირაში.
—— უარის შემთხვევაშიც დამიკავშირდებით?
—— აუცილებლად.
—— ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან შეხვედრა.
—— ჩემთვისაც.
—— დროებით.
—— ნახვამდის და მალე გამოჯანმრთელდით.
—— დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.

ვიდეოჩანაწერი 2.1
პირველი ნაწილი
გასაუბრება – როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის
გასაუბრებაზე დაგვიანება დაუშვებელია
—— გამარჯობათ, რა კომპანიაა ესა?
—— ...................
—— და რა ვაკანსიაზეა გასაუბრება?
—— ეს ისედაც უნდა იცოდეს სამუშაოს მაძიებელმა.
—— არაპუნქტუალური, მოუწესრიგებელი, არასერიოზული დამოკიდებულების მქონე კანდიდატი.
—— მიამბეთ მოკლედ თქვენ შესახებ.
—— მე გახლავართ გურამ ბახტაძე, დავიბადე ქალაქ მცხეთაში 1973 წელს, სკოლის დამთავრების შემდეგ
ჩავაბარე თბილისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მაშინ პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი ერქვა.
—— საკუთარ თავზე ავტობიოგრაფია არ უნდა მოყვეთ. ის რამდენიმე წუთი, რასაც დამსაქმებელი გაძლევთ,
უნდა გამოიყენოთ პროფესიონალიზმის დასამტკიცებლად და თქვენი მიღწევების აღსანიშნავად.
—— შემდეგ გამანაწილეს ქუთაისში, სადაც ოჯახთან ერთად გადავედი და 4 წელი ვიმუშავე.
—— გასაუბრების დროს მობილური ტელეფონი გამორთულ მდგომარეობაში უნდა იქონიოთ.
—— ალო, არ მცალია ერთი წუთით, მერე დაგირეკავ.
—— უკაცრავად...
—— კერძოდ რა სამუშაოს ასრულებდით?
—— როგორც უკვე გითხარით, ქუთაისში ვიმუშავე 4 წელი.
—— არანაირი ინფორმაცია მის კვალიფიკაციაზე და პროფესიონალიზმზე.
—— კიდევ რა გაინტერესებთ?
—— დამსაქმებლის კითხვას კითხვით ნუ უპასუხებთ.თქვენი პასუხით უხერხულობას ნუ შეუქმნით გამსაუბრებელს.
—— ბოლო კომპანიიდან რა მიზეზით წამოხვედით?
—— ბოლოს ვიმუშავე კომპანიაში “აშენე მომავალი” , ხელფასს მიგვიანებდნენ, ზღვა სამუშაოს შესრულება
მიწევდა. აი, სიგარეტის მოსაწევად ვერ გავდიოდით 2 წუთით. ციხე იყო რაა... ჩემზე ზემდგომი ვინც
იყო, არასდროს არ იყო ხოლმე ობიექტზე, თვითონ უფროსობას შორის რაღაც შეუთავსებლობა იყო და
წამოვედი... და ეხლა მინდა თქვენს კომპანიაში დავსაქმდე.
—— არასოდეს ისაუბროთ უარყოფითად ყოფილ დამსაქმებელზე, ნუ დატოვებთ პრეტენზიული ადამიანის
შთაბეჭდილებას და მოერიდეთ საკუთარ თავზე უარყოფითი ინფორმაციის თქმას.
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—— დაგვიხასიათეთ თქვენი ძლიერი და სუსტი მხარეები.
—— ნაკლი არა მაქვს.
იდეალური ადამიანი არ არსებობს.

ვიდეოჩანაწერი 2.1
მეორე ნაწილი
მოგესალმებით, მე გახლავართ ტონი, სასტუმრო “შერატონ მეტეხი პალასის” გენერალური მენეჯერი.
რადგან შერატონი საერთაშორისო ქსელის ნაწილი გახლავთ, ჩვენი ფასეულობები სამ ძირითად ცნებას
ეფუძნება: თბილ, კომფორტულ, მეგობრულ გარემოს.
კანდიდატების გარეგნობას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასევე მნიშვნელოვანია ადამიანის ქცევა გასაუბრების
დროს, რაც იმის განსაზღვრის საშუალებას გვაძლევს, შეძლებს თუ არა ეს კანდიდატი აკონტროლოს თავი
სხვა სიტუაციაში.
გასაუბრება გახლავთ კომუნიკაცია ორ ან რამოდენიმე ადამიანს შორის, რომლის დროსაც თითოეული
კანდიდატი ცდილობს თავი საუკეთესო მხრიდან წარმოაჩინოს, ასე ვთქვათ , თავი კარგად გაყიდოს. ჩვენ
ამ ყოველივეს დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ, რადგან ვაფასებთ სასიამოვნო გარეგნობას და დახვეწილი
მანერების მქონე მომღიმარ კანდიდატებს, რომლებსაც გააჩნიათ იუმორის გრძნობა, რაც მეტად
მნიშვნელოვანია წარმატებისთვის.
ამ პროცესის დასრულების შემდეგ წარმატებულ კანდიდატებს შეუძლიათ ჩვენთან დაიწყონ მუშაობა.
ისევე როგორც ყველა დიდ კომპანიას, ჩვენ გვაქვს შეფასების რამოდენიმე სისტემა, რომლის მიხედვითაც
ვამზადებთ კომპანიის პოტენციურ თანამშრომლებს, რათა მათ შეძლონ მათზე დაკისრებული მოვალეობის
პირნათლად შესრულება.
თითოეულ ახალ თანმშრომელს სამთვიანი გამოსაცდელი ვადა ენიშნება, რომლის განმავლობაშიც ის
სხვა ტესტირებას გადის, რაც ეფუძნება კანდიდატის ათვისების უნარს და კომპანიის სტანდარტებთან
შესაბამისად მუშაობის შესაძლებლობას.
სამთვიანი გამოსაცდელი პერიოდის დასრულების შემდეგ კანდიდატი ხელახლა აბარებს ტესტირებას,
რომელიც მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ საკითხებს.
თუ ტესტირების შედეგების შეფასების შემდეგ კანდიდატი გადალახავს დაწესებულ ზღვარს, მისი სტატუსი
შეიცვლება და იგი ავტომატურად გახდება კომპანიის მუდმივი თანამშრომელი.

თავი III
ვიდეოჩანაწერი 3.1

პროფესიები

რა პროფესია აქვთ საქართველოს პარლამენტის წევრებს? საკანონმდებლო ორგანოს წევრთა უმაღლესი
განათლებით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი დაინტერესდა. პარლამენტის
აპარატის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაციით ირკვევა, რომ 150 დეპუტატიდან 19 ერთდროულად ორ და 5
კი სამ სპეციალობას ფლობს. სტატისტიკის მიხედვით, განსაკუთრებით ჭარბობენ სამართალმცოდნეობის
სპეციალისტები, 49 – დეპუტატს, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარეს იურისტის დიპლომი
აქვს მიღებული. 26 ეკონომისტია, 14 – ექიმი, 19 – ინჟინერი, 12 დეპუტატს განათლება სოციალურ
მეცნიერებებში აქვს მიღებული. 6 დეპუტატი აგრონომიისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალისტია.
20 – ჰუმანიტარული მეცნიერების, 13 – საბუნებისმეტყველო, 10 კი – ხელოვანი. სტატისტიკამ აჩვენა,
რომ კანონმდებლებს შორის სამს ჟურნალისტის დიპლომი აქვს, ერთი მშვიდობისა და უსაფრთხოების
კვლევის სპეციალისტია, ერთს კი ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების განათლება აქვს მიღებული.
კანონმდებლებს შორის ფსიქოლოგი, არქიტექტორი და ერთი ღვთისმეტყველების სპეციალისტიცაა.

ვიდეოჩანაწერი 3.2
სკოლის დამთავრებასთან ერთად ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი დგება. ახალგაზრდებს
პროფესიის არჩევა უწევთ და ეს არჩევანი, ხშირ შემთხვევაში, მათ მომავალ ცხოვრებას განსაზღვრავს.
ძირითადად ეკონომიკური მიმართულების სპეციალობები, ბიზნესის ადმინისტრაცია, ეკონომიკა, აი,
რაღაც, დაახლოებით ეს მიმართულებებია, ალბათ, ყველაზე პოპულარული. სხვადასხვა უმაღლესში
სხვადასხვა სახელწოდება აქვს ამ ფაკულტეტებს თუ საგანმანათლებლო პროგრამებს, მაგრამ ძირითადად აი
ამ სფეროში: ეკონომიკა, ბიზნესი, ბიზნესის ადმინისტრაცია. შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ პოპულარული
სტაბილურად იურიდიული, სამედიცინო ისევ ნელ-ნელა პოპულარული ხდება, ერთი პერიოდი ჩავარდნა იყო.
ფსიქოლოგია, სოციალური მეცნიერებებიც საკმაოდ პოპულარულია, ბევრი აბარებს ამ მიმართულებით
და თუ შეიძლება ესე სამ ნაწილად რომ გავყოთ, აი ახლა ნელ-ნელა პოპულარული ხდება საინჟინრო
სპეციალობები, საბუნებისმეტყველო სპეციალობები, რომლებზეც მოთხოვნილება ძალიან დაბალი იყო.
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ეხლა მართალი რომ ვთქვა, უკანასკნელ წლებში. რაზეც მოთხოვნილება იქნება მომავალში, ალბათ, ჩემი
აზრით, რაღაც მენეჯერების ნაკლებობა მგონია და ეს მენეჯერი, როგორც უნარები პლიუს რომელიმე საგნის
ცოდნა. არამხოლოდ მენეჯერი განყენებულად, არამედ მენეჯერი, რომელმაც კარგად იცის რაღაც სფერო,
ვთქვათ, ან ეკონომიკა, ან რაღაც სხვა და მგონია, რომ ეს ძალიან მოთხოვნადი იქნება მომავალ წლებში და
აუცილებლად ელექტრონულ, ყველაფერი რაც შეეხება კომპიუტერულ-საინფორმაციო ტექნოლოგიებს.
ეს მხარე ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და წილი საზოგადოებრივი ცხოვრებისა, რომელიც
დამოკიდებული გახდება ელექტრონულ რაღაც მატარებლებზე ნამდვილად გაიზრდება.
თანამედროვე ახალგაზრდები ხშირად ირჩევენ პრესტიჟულ პროფესიას, რაც გარანტირებულ შემოსავალთან
ასოცირდება, მაგრამ გარანტირებული და პრესტიჟული პროფესიაც, რა თქმა უნდა, პირობითია.
ვაპირებ, რომ ჩავაბარო თეატრალურ ინსტიტუტში, სამსახიობოზე, ალბათ იმიტომ ავირჩიე, რომ
ბავშვობიდან მიყვარდა კინოების ყურება, ერთგვარი ჰობისავით იყო ჩემთვის თეატრში წასვლა, კინოების
ყურება და ძალიან შემიყვარდა თვითონ ეს პროფესია. თეატრის მსახიობს არ აქვს იმხელა შემოსავალი
დღესდღეობით საქართველოში, რომ თავისი თავი და თავისი ოჯახი არჩინოს, ამიტომ ეძებენ ხოლმე
ალტერნატიულ გზას, რაღაცა ბიზნესს, რაღაცას, რომ ჰქონდეთ საკმარისი თანხა. ალბათ მეც თუ არ
მქონდა იმხელა ანაზღაურება, რომ ვარჩინო ჩემი თავი, ასევე ჩემი ოჯახი სამომავლოდ, ალბათ, რაღაც
ალტერნატიულ გზას მივმართავ და ავირჩევ, ალბათ ბიზნესის მხრივ რამეს გავაკეთებ.
მინდა ჩავაბარო საზღვაო აკადემიაში, ბათუმში, ანუ საინტერესოა ჩემთვის ეს, მინდა, რომ გემის კაპიტანი
ვიყო იმიტომ, რომ ძალიან კარგი შემოსავალი აქვთ, თვეში 40 000 ევრო, 60 000 ევრო.
ვაპირებდი თეატრალურში ჩაბარებას ჩემს მეგობრებთან ერთად, ბავშვობიდან მოგვწონდა კინოები,
ვთამაშობდით ერთად სპექტაკლებში და რა ვიცი, ძაან მინდოდა ეგეც, მაგრამ პერსპექტივის მიზნით, რაც
უფრო შემოსავლიანი იყო, გადავწყვიტე, რომ არქიტექტურულზე ჩამებარებინა იმიტომ, რომ ვფიქრობ,
რომ უფრო პერსპექტიული და უფრო შემოსავლიანი სამსახური და საქმე არის.
ალბათ, ხშირად გიფიქრიათ, თუ რომელი პროფესიაა დღეს ყველაზე მოთხოვნადი. სტუდენტები ირჩევენ
სხვადასხვა ფაკულტეტებს. მაგრამ არის კი ეს მომავალში დასაქმების გარანტია? ჩვენ სხვადასხვა
კვლევაზე დაყრდნობით ხუთ ყველაზე პოპულარულ ვაკანსიას გაგაცნობთ. ეს მონაცემები განსაკუთრებით
საინტერესო იქნება ახალკურსდამთავრებულთათვის და ასევე მათთვის, ვინც საქმიანობის სფეროს
შეცვლას ან ახალი პროფესიის ათვისებას აპირებს. დამქირავებლების მოთხოვნა შემდეგ პროფესიებზე
ვრცელდება: მაღალი და საშუალო რანგის მენეჯერები, ფინანსების სპეციალისტები, საინფორმაციო
ტექნოლოგიების, პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტები, სესხის, კრედიტის სპეციალისტები,
პროგრამის მართვის სპეციალისტები.
თუ რამეს კარგად ისწავლის, ნებისმიერ პროფესიას, ნებისმიერ სპეციალობაზე აუცილებლად გამოადგება,
თავისთავსაც გამოადგება და ქვეყანასაც გამოადგება და ზოგადად საკუთარი თავის რეალიზაციას
მოახდენს ადამიანი ნებისმიერ სპეციალობაზე, სულ ერთია რას, თუ მართლა კარგად ისწავლის.
და ბოლოს, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი წარსულში სულ სხვა
საქმით იყო დაკავებული. მაგალითად, ტომი ლი ჯონსი მსახიობობამდე ფეხბურთით იყო დაინტერესებული,
ტომი კოლეჯის ფეხბურთის გუნდში თამაშობდა და როგორც ჩანს, დიდი წარმატებით. ბედლი კუპერი
გაზეთ “ფილადელპია დეილი ნიუსის” რეპორტიორად მუშაობდა. ცნობილი ბრაზილიელი ფეხბურთელი
სოკრატესი კი ექიმი იყო. ჰიუ ჯეკმანი ავტოგასამართ სადგურში მუშაობდა. აქედან გამომდინარე
მნიშვნელობა არ აქვს როგორ იწყება შენი პროფესიული საქმიანობა, მთავარია ის, თუ რას აკეთებ დღეს.
რამდენად გიყვარს შენი საქმე, რომელსაც ემსახურები.
ელექტროინჟინერი, ბიზნესმენი, დიპლომატი, ადვოკატი.

აუდიოჩანაწერი 3
ინტერვიუ
ჟურნალისტი – მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, დღეს ჩვენი რესპონდენტი, ახალგაზრდული
ნარკების ფეხბურთელი და ყველაზე სიმპათიური ახალგაზრდა კაცი, გიორგი ბუზალაძეა. გიორგი, ჩვენს
მსმენელს, როგორც ყოველთვის, აინტერესებს, დაოჯახდით, თუ არა?
გიორგი – თქვენი მსმენელების ინტერესი რომ დავაკმაყოფილი გეტყვით, რომ ჯერ ოჯახის შექმნას არ
ვაპირებ.
ჟურნალისტი – რომელი მუსიკალური მიმდინარეობა მოგწონთ?
გიორგი – როკი. მაგრამ, უკაცრავად, ჩვენ ფეხბურთზე უნდა გვესაუბრა.
ჟურნალისტი – ფეხბურთზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ, ოღონდ მოგვიანებით. ჩატარდა გამოკითხვა,
რომლის მიხედვით გამოკითხულთა 95% თქვენ გასახელებთ “ყველაზე სიმპათიურ ფეხბურთელად”. რას
იტყვით ამასთან დაკავშირებით?
გიორგი – საკუთარ გარეგნობაზე მე ვერ ვისაუბრებ, თუ მართლა ასე ფიქრობს ხალხი, მე ძალიან მიხარია,
თუმცა ის უფრო მესიამოვნება, ჩემს პროფესიაში თუ დამასახელებენ საუკეთესოდ.
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ჟურნალისტი – საფხებურთო კარიერას რომ დაასრულებთ, პოლიტიკაში წასვლას თუ აპირებთ.
გიორგი – რა თქმა უნდა.
ჟურნალისტი – ანუ სიმპათიური პოლიტიკოსიც ეყოლება საქართველოს.
გიორგი – ფეხბურთზეც თუ მკითხავთ რამეს, ძალიან გამიხარდება.
ჟურნალისტი – გასაგებია. რას ვერ აპატიებდით მეგობარს?
გიორგი – ღალატს, რა თქმა უნდა.
ჟურნალისტი – თქვენ თუ გიღალატიათ ვინმესთვის?
გიორგი – არა, არასოდეს.
ჟურნალისტი – რამდენი გოლი გაქვთ გატანილი თქვენი კარიერის განმავლობაში?
გიორგი – გოლებს ძირითადად მე მიტანენ, მე ხომ მეკარე ვარ, ქალბატონო სალომე.
ჟურნალისტი – უი, უკაცრავად, უნდა მეკითხა, რამდენი გოლი გაქვთ გაშვებული-მეთქი.
გიორგი – საკმაოდ ბევრი.
ჟურნალისტი – ბოლო წლებში რატომ ვერ იმარჯვებს თქვენი ნაკრები?
გიორგი – ვერ ვვარჯიშობდით სათანადოდ, ახლა უკეთესი სავარჯიშო მოედანი გვაქვს და გამარჯვებასაც
მოვიპოვებთ.
ჟურნალისტი – ბოლოს როდის გაიმარჯვეთ?
გიორგი – მოდი, პირად ცხოვრებაზეც მკითხეთ ისევ…

თავი IV
ვიდეოჩანაწერი 4.1

მოგზაურობა

8 იანვრის პროგრამას ტრადიციულად დაასრულებს რუბრიკა დილის საუბრები და მისი დღევანდელი

სტუმარი გახლავთ მთამსვლელი, ბატონი ბიძინა გუჯაბიძე. მან ორჯერ მოახერხა და დაიპყრო ევერესტი.
თუმცა გეგმავს, რომ მესამედაც გაემგზავროს. და მოგზაურობისას ყველაზე შთამბეჭდავი ფოტოები
ყოველთვის ხვდება მის ობიექტივში. უნიკალური ფოტოარქივი აქვს მას, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ
თბილისელი დამთვალიერებლისთვისაც გაიხსნა და ყველას, ვინც ნახა ეს ფოტოები, საშუალება ჰქონდა,
რომ თავადაც ჩართულიყო ამ ექსტრემალურ მოგზაურობაში.
საზოგადოება ბიძინა გუჯაბიძეს იცნობს, ძირითადად ის როგორც მთამსვლელი, ასევე ცოტამ თუ იცის,
რომ მან გადასაღებ მოედანზეც სცადა ბედი. და როგორ შდგა ამერიკელი რეჟისორისა და ქართველი
მთამსვლელის თანამშრომლობა, ამას უკვე ნანა ყურაშვილის “დილის საუბრებში” ნახავთ.
—— მოგესალმებით ბატონო ბიძინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩემი რუბრიკის სტუმარი.
—— მეც მოგესალმებით.
—— როგორც ვიცი, რამდენიმე დღეში მიდიხართ ისევ მთაში. ყველაზე დიდი პაუზა როდის გქონიათ ბარში
ყოფნის პერიოდში, შეგიძლიათ გაიხსენოთ?
—— პირველ შვილს რომ ველოდებდი, მაშინ მომიწია სეზონის გაცდენა და ეს მძიმე რამე იყო, ნახევარი
სეზონი.
—— პირველად როდის გაგიჩნდათ სურვილი წასულიყავით მთაში?
—— დედაჩემი ბიბლიოთეკარი იყო, ამიტომ ძალიან ბევრ, დიდ დროს ვატარებდი ბიბლიოთეკაში. ბევრს
ვკითხულობდი სათავგადასვლო წიგნებს და მაშინვე მივხვდი, რომ საკაბინეტო ცხოვრებისათვის
არ ვივარგებდი და რაღაც ბუნებასთან დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო ჩემი ცხოვრება, ალბათ
მოგზაურობა, ნადირობა, მეზღვაურობა. მერე გეოლოგობა გადავწყვიტე პროფესიად რომ ამერჩია და
აი, სტუდენტობის პერიოდში მოვხვდი ალპინიადაზე.
—— ეს იყო 1979 წელი, ყაზბეგში წაბრძანდით ხო?
—— კი.
—— მაშინ მიხვდით, რომ ეს არის ის საქმე, რომელსაც მთელ ცხოვრებას დაუკავშირებდით?
—— კი მაშინვე მივხვდი, მაგრამ არ ვიცოდი რამდენად შევძლებდი და ეს სულ მანერვიულებდა,
დასაწყისიდანვე. ძნელია, როდესაც საქმეს კიდებ ხელს და არ იცი, გამოგივა თუ არა და შუა გზაში რომ
მიატოვო. ამიტომ, ჩემს უფროს მეგობრებს ხშირად ვეკითხებოდი, როგორ არის საქმე, გამოვა ჩემგან
რამე? გამოვა რამე? რაც გამოვიდა ეგ არი.
—— ყველაზე სერიოზული ექსპედიცია პირველი რომელი იყო?
—— ალბათ 84 წელი,ზამთრის უშბა, სადაც ჩემი 6 მეგობარი დაიღუპა. გარდატეხის და ისეთი პერიოდი ეგ იყო.

178

თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე ქუთათელაძე

—— მაშინ არ გიფიქრიათ, რომ ამ საქმისთვის თავი დაგენებებინათ? ამ შემთხვევის მერე.
—— არა, ეგეთი რამე არასოდეს არ მიფიქრია. ერთხელაც არ გაუელვებია. ნუ, ბევრჯერ ვყოფილვარ მძიმე
მდგომარეობაში, მაგრამ ეს რა მივქარე, აქ რატომ ვარ, არ მიფიქრია.
—— ბატონო ბიძინა, ყველა მთამსვლელის ამბიციაა, მოხვდეს ევერესტზე. თქვენ ეს მოახერხეთ ორჯერ.
ამბობენ, რომ მართალია ევერესტი ყველაზე მაღალი მწვერვალია, მაგრამ დასალაშქრავად არ არის
ყველაზე რთული.
—— მთამსვლელობა მაინც სიმაღლეზე ასვლა არის რა და როცა არსებობს ყველაზე მაღალი წერტილი, რა
თქმა უნდა, გიჩნდება სურვილი, რომ ამ წერტილზე იყო და მაქვს, ასე ვთქვათ, შანსი და სურვილი, რომ
მესამეჯერაც ვცადო, ანუ უჟანგბადოდ.
—— სიმაღლეზე როდესაც ადიხართ, დრო როგორ გადის, როდესაც იცით რომ ასასვლელი აღარსად არ არის?
—— ძალიან სხვადასხვანაირად გადის დრო. საბაზო ბანაკშიც, თვითონ ასვლის მომენტშიც, თვითონ
მწვერვალზეც. ზოგჯერ ძალიან სწრაფად, ზოგჯერ ძალიან გაწელილია.
—— პირველ რიგში ალბათ ფოტოებს იღებთ.
—— ფოტოების გადაღება ახლავს უბრალოდ ასვლას და რაღაც შესვენების მომენტში, ამოსუნთქვის დროს
ან რაღაც კარგი კადრი გამოჩნდება ან ისეთი საინტერესო.
—— ფოტოგამოფენაზეც მინდა გკითხოთ, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ გაიმართა სახელწოდებით
“მწვანეს ზემოთ” და 1999 წლიდან მოყოლებული ყველა ექსპედიციაში გადაღებული ფოტო
წარმოადგინეთ.
—— მე, ასე ვთქვათ, მინიმალურად შემაწუხეს, ყველაფერს აკეთებდა ნესტან ნიჟარაძე და თიკა ლაღიძე. მე
მგონი, კარგი გამოვიდა. ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა და კმაყოფილები იყვნენ. თვითონ ფოტოების
მოვლა, მართალი გითხრათ, ცოტა მიჭირს. ძალიან ბევრი ფოტო მაქვს დაკარგული.
—— კინოშიც სცადეთ ბედი, თან სერიოზულ კინოში. როგორ მოხვდით ჯულიან ლოკრავთან?
—— მე არ მიცდია, ასე ვთქვათ, თვითონ მთხოვეს. იმიტო რომ მე, რა თქმა უნდა, არ ვაპირებდი. რავი ერთ დღეს
დამირეკა ჟანა სარდლიშვილმა და მითხრა, რომ რეჟისორს, ამერიკელ რეჟისორს უნდა შეხვედრაო. მე
ვუთხარი კი, დიდი სიამოვნებით. მეგონა, რაღაც კონსულტაცია სჭირდებოდა მთასთან დაკავშირებით.
რაშია საქმე და ფილმში უნდა გადაგიღოსო და ბევრი ვიცინე, მეგონა მეხუმრებოდნენ. მეც კარგად
გავერთე და ჩემი მეგობრებიც.
—— მოგეწონათ მსახიობობა?
—— კი, ძალიან მომეწონა. შეიძლება ითქვას, ასე მუქთად ფული არ გამიკეთებია არსად. არაფერი, ასე
ვთქვათ, დატვირთვა არ არის და რაღაც ისე საინტერესო, სახალისოა.
—— და ალბათ ხვდებით, რომ შეიძლება გქონდეს პროფესია, რომელიც არ შეიცავს ხიფათს, ხო?
—— ახლა ჩემი შვილი მოტოციკლეტით დადის რა და ეს მე მგონი ათასჯერ უფრო საშიშია, ვიდრე ალპინიზმი
და ამაზე, მართალი გითხრა, კი ვნერვიულობ. აი, როცა ვხედავ რო ვთქვათ მანქანით მივდივარ, ჩემ წინ
მიდის ჩემი შვილი, რაღაცა მიჭირს. მაგრამ მთაში ამაზე არასოდეს არ მინერვიულია. მთაში რაღაც
ისე, ყველაფერი წინასწარ კარგად გათვლილი უნდა იყოს რა და მთავარი არის, შენ მომზადებას, შენს
საშუალებებს, მდგომარეობას არ გადააჭარბო და ისეთ ადგილას, ისეთ ამინდში, უკაცრავად ასეთი
სიტყვისთვის, არ შეეტენო, რასაც ვერ გაუძლებ. თუ ამას წინასწარ გათვლი, ცივი გონებით აკეთებ,
ყველაფერი კარგად მთავრდება. (ხაროში ალპინისტ ჟივოი ალპინისტ).
—— როდემდე აპირებთ მთაში სიარულს?
—— რავი, ბოლომდე ალბათ ეხლა რა. ჩემი მეგობარი ლოვა სარქისოვი 75 წლის არის და დადის რა კიდე,
როცა საშუალება აქვს. ნუ მძიმე არის, როცა უკვე ისეთ რაღაცას ვერ აკეთებ, რასაც, ვთქვათ, 10 წლის
წინ, 15 წლის წინ აკეთებდი. აღარ შეგიძლია, თვითონ სხეული აღარ გაძლევს რა ამის საშუალებას,
მაგრამ მაინც სურვილი იქ ყოფნის ყოველთვის არის რა და სანამ მეც შევძლებ, ვივლი ალბათ.
—— ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ბიძინა, რომ იყავით დღეს ჩემი რუბრიკის სტუმარი და გისურვებთ
დიდ წარმატებას.
—— გმადლობთ თქვენ, რომ დაგაინტერესათ.

თავი V
აუდიოჩანაწერი 5

სპორტი

მოგესალმებით, გთავაზობთ ინტერვიუს საქართველოს ფრისბის ფედერაციის ახალგაზრდა პრეზიდენტთან,
ნიკა ფანიაშვილთან.
ჟურნალისტი – გამარჯობა ნიკა, დიდ დროს არ წაგართმევთ, რამდენიმე შეკითხვას დაგისვამთ ამ უცნაურ
სპორტთან დაკავშირებით.
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ნიკა – მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს. დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ თქვენთვისა და
მსმენელისთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე.
ჟურნალისტი – რამდენი ხანია, რაც არსებობს სპორტის ეს სახეობა საქართველოში?
ნიკა – ეს სახეობა სამი წელია რაც საქართველოში არსებობს.
ჟურნალისტი – როდის და სად ჩაეყარა საფუძველი სპორტის ამ სახეობას?
ნიკა – ამ თამაშის იდეა გაჩნდა 1968 წელს ამერიკაში, ნიუ ჯერსიში და პირველი თამაში უკვე შემდეგ წელს
გაიმართა.
ჟურნალისტი – დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს თქვენთან და ისწავლოს ფრიზბის თამაში?
ნიკა – რა თქმა უნდა, შეუძლია. მოთამაშეები, რომლებსაც უკვე სამი წლის გამოცდილება აქვთ, აუხსნიან
ძირითად წესებს და ამის შემდეგ შეძლებენ თამაშს.
ჟურნალისტი – საინტერესოა, თუ 3 წლის წინ არ არსებობდა ეს სპორტი საქართველოში, თქვენ ვინ
გასწავლათ თამაში, ინტერნეტის საშუალებით გაეცანით?
ნიკა – მე და ჩემმა თანაგუნდელებმა ჩემი უკრაინელი მეგობრისგან გავიგეთ ფრიზბის შესახებ.
დავინტერესდით, გავიზიარეთ მისი გამოცდილება. შემდეგ გაჩნდა მეტი ინტერესი და მოთხოვნილება, რომ
ჩვენთანაც განვითარებულიყო სპორტის ეს სახეობა. ამაში ინტერნეტში მოძიებული ვიდეოებიც დაგვეხმარა.
ჟურნალისტი – შეგიძლიათ მოკლედ მითხრათ თამაშის პრინციპზე და წესებზე?
ნიკა – ერთმანეთს ეთამაშება ორი 7-კაციანი გუნდი. მოედანზე არის ჩათვლის ზონები (როგორც ამერიკულ
ფეხბურთშია) და თამაშის ძირითადი პრინციპიც ისაა, რომ მოთამაშეებმა დისკი “მიიტანონ” და დაიჭირონ
ამ ჩათვლის ზონაში. დისკი გადაეცემა მოწინააღმდეგე გუნდს იმ შემთხვევაში, თუ ნასროლი დისკი
დავარდება ძირს, გასცდება მოედანს, ან ჩაჭრის მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშე.
ჟურნალისტი – გასაგებია, თუმცა, თამაშის ნახვა ბევრად საინტერესო იქნება, ვიდრე ასე მოსმენა.
ნიკა – დიახ, ეს ის თამაშია, რომელსაც მოყოლით ვერ აღწერ, ცხადია, უფრო ეფექტურია მისი ყურება.
ჟურნალისტი – ამ ეტაპზე რამდენი გუნდის შექმნა შეუძლია ფედერაციას, მხოლოდ თბილისშია, თუ
რეგიონებშიც არის გუნდები?
ნიკა – ქვეყნის შიგნით, შეჯიბრის ჩატარების მიზნით, შესაძლებელია სამი გუნდის შექმნა, რომელებშიც
მოყვარულებიც მიიღებენ მონაწილეობას და ვეტერანებიც. საერთაშორისო ტურნირებზე გასასვლელად
მზად არის ერთი სრულფასოვნად დაკომპლექტებული გუნდი. მოთამაშეები არიან ქუთაისიდან, ბათუმიდან,
კახეთიდან.
ჟურნალისტი – ნამდვილად არ ველოდი, ამდენი მიმდევარი თუ ჰყავდა სპორტის ამ სახეობას.
ნიკა – კი, თანდათან უფრო პოპულარული ხდება. იმედი გვაქვს, ბევრი ახლაგაზრდა დაინტერესდება.
ჟურნალისტი – ვეტერანები ახსენე, და თუ ეს სპორტი ჯერ მხოლოდ 3 წელია არსებობს, ვეტერანებად ვინ
ითვლებიან?
ნიკა – ამ სპორტში ორი წელი მოღვაწეობა უკვე საკმარისია იმისათვის, რომ სრულად “შეისწავლო”
თამაში. ვეტერანებად ითვლებიან ის მოთამაშეები, რომლებიც თამაშის განვითარების დაწყებიდან დღემდე
თამაშობენ და ავითარებენ საკუთარ ტექნიკას, აქვთ დიდი გამოცდილება.
ჟურნალისტი – გისურვებთ წარმატებებს.
ნიკა – ძალიან დიდი მადლობა.

თავი VI
ვიდეოჩანაწერი 6.1

თავისუფალი დრო

—— ფოტოგრაფია – პროცესი და ხელოვნება, სინათლე, ფერები და ემოცია. რა არის ფოტოგრაფია? რა
ხდება ფოტოგრაფიაში და რას მოიცავს იგი?
—— ფოტოგრაფია ჩემთვის ბევრს ნიშნავს იმიტომ, რომ ბავშვობიდან ვიღებ, ოღონდ ზენიტით ცოტა ხნის
წინ დავინტერესდი იმიტო, რო, ჩემი აზრით, ზენიტი საერთოდ, ასე ვთქვათ, სხვა სტილია. ყველაზე
მეტად ის მომწონს ზენიტში, რო წინასწარ არ იცი რა გამოვა. შეიძლება ოცდათექვსმეტიდან მარტო
ერთი კადრი იყოს საინტერესო და შეიძლება პირიქით, ერთი კადრი იყოს ცუდი და დანარჩენი ყველა
უინტერესო იყოს.
უმეტესწილად მეგობრებს ვიღებ ხოლმე, მის პორტრეტებს და ხანდახან საინტერესო სიუჟეტს თუ ვნახავ
სადმე, თუ თან მაქვს ფოტოაპარატი, რა თქმა უნდა, გადავიღებ ცხოველებს, რა ვიცი...
მე არ ვამჟღავნებ ხელით იმიტო, რო ჩვენ დროში უკვე რთულია იმიტო, რო ძალიან ცოტა იღებს ზენიტის
და სხვა ფირის ფოტოაპარატებით და ამიტომ მიმაქვს კოდაკში მაგალითად და იქ მიმჟღავნებენ.
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***
ფოტოების გადაღება, გაზიარება თანამედროვეობის ცხოვრების აღქმის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და
ხელმისაწვდომი სტილია. ინფორმაციის დიდ ნაწილს ჩვენ ამით ვიღებთ. რეალობის აღბეჭდვა ფოტოების
გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია, ეს უკვე ჩვევად ჩამოყალიბდა. ახალ თაობებს მუდმივად ეცვლებათ
გემოვნება, მაგრამ ფოტოგრაფია მაინც პოპულარულია, უფრო მეტიც, იმაზე პოპულარული, ვიდრე ადრე
იყო.
თბილისის ქუჩებშიც ხშირად შეხვდებით კამერით მოსეირნე, კადრების დამაფიქსირებელ სახეებს. იღებენ
ყველაფერს, რაც მათთვის საინტერესოა.
სამოყვარულოდ ვიღებ ივენთებს, ან ჩემთვის დავდივარ უბრალოდ. ვიღებ დიდი ხანია, თავიდან ტელეფონით
დავიწყე და, ნუ ახლა გადავედი ჩემს კამერაზე, პროფესიონალურზე.
ფოტოგრაფია ჩემთვის უბრალოდ ჰობი არის, ანუ მაგით გამოვხატავ ჩემ... რავი, აზრებს და შემოქმედებაა
რა ჩემთვის.
ძირითადად კრეატიულ რაღაცეებს ვიფიქრებ, ანუ ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, რომელმაც ფრიზლაითი
გამოიგონა, ანუ სინათლით ხატვა.
სახლში ვიყავი გამოკეტილი და სურათებს ვიღებდი რა ჩემთვის და მერე აღმოვაჩინე სინათლე იკლაკნებოდა,
ასე ვთქვათ რა, რო გადაიღებდი. მერე დავიწყე მაგითი ექსპერიმენტების ჩატარება რა... ასე თუ ისე მივაგენი
მაგ ჟანრს. ნუ, საქართველოში იმდენად განვითარებული არაა მარა, მაგრამ არიან რა ერთი, ორი, სამი კაი
ფოტოგრაფი, რომელიც ნამდვილად კარგად იღებს სურათებს.
არიან, ანუ ძირითადად ყიდულობენ ხოლმე პროფესიონალურ კამერას და უბრალოდ სახლში უგდიათ,
მეტი არაფერი. ეგ ძაან გამაღიზიანებელი არი ჩემთვის და უმეტესობა ფოტოგრაფისთვის, რომელიც
ნორმალურად იღებს.
***
უკვე რამდენიმე წელია არსებობს ფოტოგრაფთა კლუბი გრაფ.გი, სადაც შეგიძლიათ გაწევრიადეთ,
გაეცნოთ გალერეას და განიხილოთ სტილი, ჟანრი და გემოვნება ფორუმზე, ან უბრალოდ დაათვალიეროთ
სხვადასხვა ხედვები საიტისათვის.

ვიდეოჩანაწერი 6.2
გამარჯობა, მე მოხეტიალე წიგნი ვარ.
მოხეტიალე წიგნების შესახებ სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა სოციალურ ქსელში და რამდენიმე დღეში
უკვე ძალიან ბევრმა ადამინმა გააზიარა სტატუსი, რომ მათ წიგნები სახეტიალოდ გაუშვეს. მაშ ასე, რა არის
ზოგადად ეს მოხეტიალე წიგნები და ვის გაუჩნდა იდეა, რომ წიგნები სახეტიალოდ გაეშვა. დღეს ჩვენთან
ერთად იდეის ავტორი ჯაბა ზარქუაა, რომელიც უფრო დეტალურად მოგვიყვება ამ თამაშის შესახებ.
—— ჯაბა, გამარჯობა. პირველ რიგში გვაინტერესებს და ალბათ ყველას აინტერესებს, საიდან გაგიჩნდა
ესეთი იდეა, რომ წამოგეწყო ესეთი თამაში, მოხეტიალე წიგნები.
—— იდეა გაჩნდა სრულიად შემთხვევით, სპონტანურად, როდესაც ვფიქრობდი, როგორ მიმეტანა
საკუთარი წიგნი მკითხველამდე. ამ ფიქრისას შემთხვევით დაიბადა იდეა, რომ გაგვეშვა წიგნი,
გაგვეთავისუფლებინა, ასე რომ ვთქვათ, და თავისი გზა თვითონვე გაეგნო, ყველანაირი ზედმეტი
ჩარევისა და, ასე ვთქვათ, ღონისძიებების გარეშე. შემდეგ საკუთარ წიგნს გავეშვი, ზოგადად წიგნებს
მოვარგე ეს იდეა და გამოვიდა ასეთი ამბავი.
—— თუ ელოდი ასე მოკლე დროში ამხელა გამოხმაურება იქნებოდა?
—— ნამდვილად არ ველოდი, არა, არ ველოდი, რომ ამხელა გამოხმაურება მოყვებოდა და ამან კიდევ უფრო
გამიჩინა ოპტიმიზმი და კიდევ მეტი, ასე ვთქვათ, მუღამი, რომ ბოლომდე მივყვეთ ამ საქმეს.
—— შენ თვითონ თუ აღმოაჩინე უკვე მოხეტიალე წიგნი სადმე, ქუჩაში?
—— მე თვითონ ვერა.
—— თუმცა შენ გაუშვი ხო, როგორც ვიცი?
—— კი, კი გავუშვი, არაერთი თან.
—— იცი, უკვე ვინ იპოვა,ან სად მოხვდა შენ მიერ........
—— ერთმა უცებ აიღო, ანუ ჩემს... დავდე თუ არა გამოვედი , ეგრევე აიღო და ვიცი, ვინც იყო და ანუ, ნაცნობი
არ იყო, უბრალოდ ვნახე, ვინ წაიღო და მეორე არ მინახავს, დავტოვე და წამოვედი.
—— როგორც ვიცი, შენ მიერ დაწერილი წიგნიც გაუშვი ხო სახეტიალოდ?
—— კი, კი ,კი პირველად. ანუ იდეაში რისთვისაც მქონდა მოფიქრებული... ცუდი იქნებოდა, რო არ გამეშვა
საკუთარი წიგნი. გავუშვი, აიღო ვიღაცამ, თუმცა ძალიან მაინტერესებს, შემდგომ რა ბედი ეწია,
ვის ხელში მოხვდა, სად გადავიდა, წაიკითხეს თუ არა, იქნებ გადააგდეს საერთოდ. ეს ინფორმაცია,
სამწუხაროდ, არ მაქ და კარგი იქნებოდა, რომ გამეგო, მაგრამ პრინციპში ეს იდეის ფარგლებში
გათვალისწინებულიც არის, რომ ეხლა აუცილებელიც არაა ყველამ შეგატყობინოს.
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—— მოდი, ეხლა შენთან ერთად ჩავატარებ ერთგვარ ექსპერიმენტს და მოდი გავუშვათ წიგნები სახეტიალოდ
და ვნახოთ, რამდენ ხანში გამოუჩნდება მპოვნელი მათ.
—— კი ბატონო, გავუშვათ.
—— დავდოთ და გადავიდეთ და დავაკვირდეთ ვინ აიღებს და როგორ.
—— დავაკვირდეთ ხალხის რეაქციას.
—— იცოდი ამ პროექტის შესახებ?
—— არა, ვიცოდი. სოციალური ქსელით გავიგე, შემდეგ ტელევიზიაშიც ვნახე და ძალიან მომეწონა ეს იდეა.
—— ეს პირველად იპოვე, თუ გქონდა მანამდეც....?
—— დიახ, პირველად ვიპოვე და წაკითხვას ვაპირებ.
—— გატყობინებენ ფეისბუქის გვერდის მეშვეობით?
—— ფეისბუქის გვერდზე გვატყობინებენ, თუ უნდათ, თორე ეგეც აუცილებელი პირობა არ არის.
—— და დაახლოებით რამდენი წიგნია უკვე ნაპოვნი?
—— არ ვიცი, ძალიან ბევრი, იმიტო, რო..... ნაპოვნი – არ ვიცი, ზოგადად გაშვებულები და პრინციპში
ნაპოვნიც ბევრია იმიტო რო მართლა ვერ ავუდივართ ყოველდღე ფოტოების გამოქვეყნებას ამ ნაპოვნი
წიგნებისას. აი, ზებგერითი სიჩქარით გვიგზავნიან და ეს იმედს გვიჩენს .
—— ჩვენს მიერ სახეტიალოდ გაშვებული მორიგი წიგნის მპოვნელები ეს პატარა ბიჭუნები აღმოჩდნენ.
—— თუ იცოდით ამ აქციის შესახებ?
—— კი, მე ვიცოდი.
—— და პირველი წიგნია, რომელიც აღმოაჩინეთ?
—— პირველი წიგნია ნამდვილად.
—— და თუ აპირებთ, რომ თქვენც გაუშვათ წიგნები სახეტიალოდ.
—— კი, აუცილებლად, როცა წაიკითხავენ. მე უბრალოდ დამავიწყდა დღეს ჩამედო, თორე ყოველთვის
მიდევს ხოლმე რაღაცა სხვა წიგნი.
—— ჯაბა, როგორ აპირებთ, რომ ცოტა უფრო მაშტაბური ხასიათი მისცეთ ამ აქციას, იმიტო რო, როგორც
იცი, რეგიონებშიც ძაან ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა უკვე სურვილი.
—— კი, კი ბევრი გამოთქვამს. ახლა მე მინდა ვთქვა ერთი რაღაცა, რო ყველას შეუძლია, ზედმეტი ნებართვების
აღების გარეშე რო ჩაერთოს უბრალოდ ამ პროექტში. არაა საჭირო არც ჩემგან და არც არავის სხვისგან
რაიმე განსაკუთრებული ნებართვის და ხელწერილის აღება. რეგიონებში მე თვითონ უკვე წავაწყდი
სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა ქალაქებში: ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში და ასე შემდეგ, ამ ჩვენ
მოხეტიალე წიგნების ბეიჯებს და მეტიც, დატოვებული წიგნების სურათებსაც გვიგზავნიან სხვადასხვა
ქალაქებიდან.
—— ანუ, უკვე აქტიურად არიან ჩართულები?
—— ნელ-ნელა მოედება... ეს ისა... როგორც ახალი, ახალგავრცელებული სეზონური ინფექციური დაავადება
ედება ხოლმე ქალაქს, მასე მოედება ნელ-ნელა ან სწრაფად მთელს ქვეყანას.
—— მე ფეისბუქის გვერდზე ვნახე იდეა, რო რაღაც ლოგოს მოფიქრებასაც გეგმავთ, ხო?
—— კი, კი, ეს აუცილებლად გვინდა! პირველად გვინდა ლოგოს მოფიქრება იმიტო, რო ამას შევძინოთ
გარკვეული მოძრაობის ხასიათი, რაც უკვე აქვს პრინციპში და ეს მოძრაობა უკვე უნდა გაცდეს
მხოლოდ ლიტერატურას, ასე ვთქვათ ლიტერატურისთვის იდეას. ეს უნდა იყოს ერთგვარი პროტესტი
ჰიპერპოლიტიზირებული ქვეყნის დეპოლიტიზაციისთვის. ანუ, უნდა მოვახერხოთ მეტი, ვიდრე
მხოლოდ უბრალოდ ლიტერატურის გავრცელებაა.
—— და, ჯაბა, მინდოდა შენთვის მეკითხა, რამდენიმე კომპანიამ გამოთქვა რაღაცა მსგავსი ინიციატივა, ერთერთი ლუდის მწარმოებელი კომპანიის მხრიდანაც დღეს წავაწყდი სოციალურ ქსელში. ამ ყველაფერზე
როგორ რეაგირებ? რამდენად გაამართლებს, შენი აზრით?
—— კომპანიებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ჩვენს ფეიჯზე თავს ვიკავებთ და მომავალშიც შევიკავებთ,
რო ვინმეს პირდაპირი რეკლამა გავაკეთოთ, იმიტო რომ ასეთი უაზრო რეკლამების კეთების საჭიროებას
არ მოითხოვს არც პროქეტი და არც არაფერი.
—— იცოდით ამ მოხეტიალე წიგნების შესახებ?
—— ტელევიზორს მოვუსმინე და....
—— პირველი წიგნია, რომელიც იპოვეთ?
—— პირველი წიგნია.
—— თქვენ თუ აპირებთ, რომ ჩაერთოთ ამ თამაშში და თქვენც გაუშვათ წიგნები სახეტიალოდ?
—— ვაპირებ, როგორ არა, მარა უფრო ჩემი შვილებისთვის.. პატარა ბავშვები მყავს და ისინი კითხულობენ უფრო.
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—— და ამ წიგნს თუ დააბრუნებთ წაკითხვის შემდეგ?
—— რა თქმა უნდა.
—— კვლავაც გაუშვებთ სახეტიალოდ?
—— რა თქმა უნდა.
—— ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ.
—— ოღონდ ცოტა ბავშვებს დიდხანს დასჭირდებათ, ორნი არიან.
—— დღეს პოეტმა შოთა იათაშვილმა დაწერა ფეისბუქზე ესეთი სტატუსი, რო ქანცგაწყვეტილი წიგნები თუ
არსებობენო.
—— კი, შოთას აზრს რომ მივყვეთ ბოლომდე, მე წარმომიდენია ჩვენი წიგნები ქანცგაწყვეტილი რამდენიმე
თვის ან წლის შემდეგ, როდესაც ისინი ათას ხელში გამოვლილები იქნებიან.

თავი VII
ვიდეოჩნაწერი 7.2

თბილისი და ქალაქში გადაადგილება

ჰა, ჰა, დაქოქა! მე ღვედი შევიკარი, ღვედი შევიკარი. პირველი, მეორე, მესამე, მაგრამ ჯერ შეიკარი ღვედი.
შექმენი შენი ბედი, შენ შეიკარი ღვედი.
შენც შეიკარი ღვედი, მიხვდები, ამას მე რატომ ვაკეთებ.
შენ თავზე მეტად სხვასაც სჭირდები, იფიქრე აგრეთვე.შეიკარი ღვედი.
წარსული კარგად მოგაგონდება, თუ სწორად გეგმავ მომავალს.
შენი მობილიც არ გაჩერდება თუ ღვედი სულ თან გაქვს.
ჰოდა შეიკარი ღვედი და მიხვდები, ამისთვის ყველასთვის მისაღები იქნები.
თავიდან აიცილე უთანხმოება, ეს არის შენი უსაფრთხოება.
ჰოდა, შეიკარი ღვედი, შეიკარი ღვედი, ამით ყველასთვის მისაღები იქნები.
ის ვინც ეძებს სიკეთეს, ის ყოველთვის ღვედს იკეთებს.
აღებ, ჯდები და ადგავ გაზს და მეტი აღარ უკვირდები ცხოვრებას.
რა ხდება შენ გარშემო, რა ხდება, რა, დაგავიწყდა ღვედის შეკვრა.
მიხედე შენს თავს, მიხედე სხვას, მერე გვიანი იქნება, მოგაგონდება,
რომ ასი და ორასი ეს ციფრია და უფრო მთავარი ამ ციფრებზე ფიქრია.
გებადება კითხვა, რისთვის? პასუხი – შენი უსაფრთხოებისთვის,
რას უცდი. წითელზე აჩერებ, მწვანეზე ძრავ, და მუდამ გახსოვდეს,
ღვედს იკრავ. როცა წითელი გინთებს, ნუ ქმნი მითებს, შენ გარშემო სხვა ითმენს.
თუ არადა რა მოყვება ამას, ჯარიმა, მერე გვინდა? არა, არ მინდა.
შენც შეიკარი ღვედი, მიხვდები, ამას მე რატომ ვაკეთებ.
შენ თავზე მეტად სხვასაც სჭირდები, იფიქრე აგრეთვე.
წარსული კარგად მოგაგონდება, თუ სწორად გეგმავ მომავალს.
შენი მობილიც არ გაჩერდება თუ ღვედი სულ თან გაქვს.
ჰოდა, შეიკარი ღვედი და მიხვდები ამისთვის ყველასთვის მისაღები იქნები.
ჰოდა, შეიკარი ღვედი, შეიკარი ღვედი, ამით ყველასთვის მისაღები იქნები.
ის ვინც ეძებს სიკეთეს, ის ყოველთვის ღვედს იკეთებს.
შეიკარი ღვედი, შექმენი შენი ბედი, შენ წახვედი უფრო მშვიდად წინ.
კარგს იზავ ამას თუ ცდი, მიდი, მიდი, მიდი რაღას უცდი.
ეს ეხება ქალებსაც, ეს ეხება კაცებსაც, დიდებს და პატარებს ეხება.
ეს არაფერს გავნებს, პირიქით გმატებს, პატრულიც ვერ შეგეხება.
მიხვდები, რომ არაფერი შავდება, ამით, რომ არაფერი მთავრდება.
გადალახე სირთულე ქართული, შეიკარი სანამ მოვიდა პატრული.
შენც შეიკარი ღვედი, მიხვდები, ამას მე რატომ ვაკეთებ.
შენ თავზე მეტად სხვასაც სჭირდები, იფიქრე აგრეთვე.
წარსული კარგად მოგაგონდება, თუ სწორად გეგმავ მომავალს.
შენი მობილიც არ გაჩერდება თუ ღვედი სულ თან გაქვს.
ჰოდა, შეიკარი ღვედი, შეიკარი.
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ვიდეოჩნაწერი 7.3
თბილისელ კაცს თბილისურად მიყვარს შენი უბნები,
სხვას არ ვეტყვი მიყვარხარო, მარტო შენ გეუბნები,
ქუჩელი ვარ მტკვარზე გავდივარ,
გაუქმებულ აივნების სიმღერა და დარდი ვარ.
მოვკვდე როცა გაგცვალო, ჩავქრე როგორც სანთელი,
ყველა შენ გენაცვალოს ერთგული ყმის სახელით,
ყველა მთაწმინდელი და ყველა სოლოლაკელი,
დიღმელი და წყნეთელი, ვერელი და ვაკელი.
მისამღერი: ერთადერთო, ჩემი ღმერთო, ჩემო თბილისო,
ერთადერთო, ჩემო ღმერთო, თბილის ქალაქო.
სიზმრად ვნახე ძველი რიყე, ჩუქურთმოვან მტევნებით,
ძველი ავლაბრელები და ძველი ხარფუხელები,
სიჭაბუკე მიბრუნდება, ლახტის წრეში ვიჭრები,
სად არიან შენი ყოჩი ქამრიანი ბიჭები.
მოვკვდე როცა გაგცვალო, ჩავქრე როგორც სანთელი,
ყველა შენ გენაცვალოს ერთგული ყმის სახელით,
ყველა ნახალოვკელი და სვანეთის უბნელი,
ამაყი და თავნება, ჭკვიანი და სულელი.
მისამღერი: ერთადერთო, ჩემი ღმერთო, ჩემო თბილისო,
ერთადერთო, ჩემო ღმერთო, თბილის ქალაქო.

აუდიოჩანაწერი 7
პირველი ბიჭი – გამარჯობა, თავისუფალია ტაქსი?
ტაქსის მძღოლი – დასხედით ბიჭებო, საით მიდიხართ?
პირველი ბიჭი – სოლოლაკში რამდენად გაგვიყვანთ?
ტაქსის მძღოლი – ორმოცი ლარი ბიჭებო.
პირველი ბიჭი – რა ამბავია ბაბუ, ტურისტები კი არ ვართ, თბილისელები ვართ, 30 ლარად ვერ წაგვიყვანეთ.
ტაქსის მძღოლი – კარგი, იყოს 30 ლარი, ახალგაზრდები ხართ.
მეორე ბიჭი – ეს ჩემოდანი საბარგულში ჩავდო?
ტაქსის მძღოლი – ვა, შენ ქართველი ხარ?
პირველი ბიჭი – ქართველია, ქართველი. 20 წელია არ ყოფილა საქართველოში და დღეს ჩამოვიდა.
მეორე ბიჭი – მაგრამ ქართული არ დამვიწყებია.
ტაქსის მძღოლი – ღვედი გაიკეთე შვილო, თორემ დამაჯარიმებენ.
მეორე ბიჭი – ვა, შეცვლილხართ ქართველები.
ტაქსის მძღოლი – შეგვცვალეს, შეგვცვალეს ამათ.
პირველი ბიჭი – ევროპა ვართ ძმაო, ევროპა.
ტაქსის მძღოლი – აგერ რადარებიც დააყენეს გზებზე. 80 კმ/სთ-ზე მეტით არ შეიძლება, თორემ ახლა უკვე
სოლოლაკში იქნებოდით.
პირველი ბიჭი – მოწევა შიძლება?
ტაქსის მძღოლი – მოწიე შვილო.
მეორე ბიჭი – მაინც არ შეცვლილხართ ბოლომდე. ტაქსიში ვინ მოგაწევინებს ევროპაში. ეს უბანი
ვარკეთილია ხო?
ტაქსის მძღოლი – ვარკეთილია და ისევ ისეთია, როგორიც 20 წლის წინ იყო. უბრალოდ ახალი გზებია, მეტი
არაფერი.

184

თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე ქუთათელაძე

პირველი ბიჭი – როგორ არ შეცვლილი, ვარკეთილის ბოლოში უდიდესი ოლიმპიური ქალაქი აშენდა.
ტაქსის მძღოლი – ჩინელების აშენებული არ ითვლება.
მეორე ბიჭი – ვა, ერთნაირი სამარშუტო ტაქსები?
ტაქსის მძღოლი – ხო ყვითელი მარშუტკები. ესენი ძალიან ცუდათ დადიან, თუ არ გაატარე, დაგეჯახებიან,
აბა.
პირველი ბიჭი – გამოსწორდებიან ეგენიც მალე. რომელი საათია, რა უნდა ამ დროს საცობს?
მეორე ბიჭი – ეს რა საცობია. არ გინახავს შენ ეტყობა საცობი. ნიუ-იორკში საათობით დგას ხალხი საცობში.
ტაქსის მძღოლი – მართალი ხარ, მინახავს კინოებში.
მეორე ბიჭი – ძველი თბილისის ფოტოებს ვნახულობდი ხოლმე, ძალიან ლამაზად გაუკეთებიათ.
ტაქსის მძღოლი – აი, გავივლით ახლა ცოტა ხანში და ნახავ შენი თვალით. იცი რამდენი ტურისტია?
მეორე ბიჭი – კარგია. ტურისტი სიძველით უნდა გავაკვირვოთ, აბა მაღალი შენობები აღარავის აღარ
მოსწონს.
პირველი ბიჭი – სამაგიეროდ, ჩვენ გვიკვირს მაღალი შენობები.
ტაქსის მძღოლი – ბიჭებო, ზუსტად 30 ლარი გექნებათ? მე ხურდა არ მაქვს.
პირველი ბიჭი – გვაქვს ბაბუ, არ ინერვიულო. აი რომ შეუხვევთ, კედელჩამონგრეულ შენობასთან
გაგვიჩერეთ.
მეორე ბიჭი – კიდე არ გაუკეთებიათ ეგ კედელი?
პირველი ბიჭი – კულტურული ძეგლია და ცვლილებები არ შეიძლებაო, მხოლოდ გაამყარეს. აი, მოვედით,
აბა კარგად იყავი ბაბუ.

თავი VIII
აუდიოჩანაწერი 8.1

საყიდლები

ცოლი და ქმარი
ცოლი – გია, მოდი, რა, ეს პროდუქტები მანქანაში ჩავაწყოთ და ტანსაცმლის მაღაზიებშიც შევიაროთ
ცოტა ხნით.
ქმარი – გუშინ არ ჩამოგივიდა გამოწერილი ტანსაცმელი?
ცოლი – არა, ყიდვა კი არ მინდა, უბრალოდ შევხედავ, ფასებს შევადარებ, მაინტერესებს რაღაც.
ქმარი – ოხ, ერთი და იგივე როგორ არ გბეზრდება?
ცოლი – კაი, თუ არ გინდა, ნუ შევალთ.
ქმარი – შევიდეთ, შევიდეთ, ოღონდ დიდხანს არ ვიაროთ.
ცოლი – მიყვარხარ! ძაან ცოტა ხნით, ძაან. აი, აქ შევიდეთ. ეს ნახე, რა ლამაზია.
ქმარი – კი, ლამაზია.
ცოლი – მარა ლურჯი უკეთესი იქნებოდა.
ქმარი – ხო, რა ვიცი, ალბათ.
ცოლი – უკაცრავად, ეს მოსაცმელი ლურჯი ფერის არ გაქვთ?
კონსულტანტი – კი, გვაქვს, აი, აქვე კიდია.
ცოლი – ვაიმე, რა ლამაზია. თან ფასდაკლებაა ხო?
კონსულტანტი – დიახ, 10%-იანი.
ცოლი – ვაა, რა კარგია.
ქმარი – დაახლოებით ხომ ასეთი იყო, გუშინ რაც ჩამოვიდა?
ცოლი – რანაირად არის ასეთი გია, ის სულ სხვანაირია, ოდნავ გრძელია. თან რა ვიფიქრე ახლა, იცი? ის
თეთრი კედები რომ მაქვს, იმასთან ჩასაცმელი არაფერი მქონდა და ეს ძალიან მოუხდება.
ქმარი – ანუ გინდა, რომ იყიდო?
ცოლი – არა, თუ არ გინდა, არ ვიყიდი.
ქმარი – მე რა შუაში ვარ, შენ თუ გინდა, იყიდე.
ცოლი – ძაან მიყვარხარ! უკაცრავად, ვიღებ ამ ლურჯ მოსაცმელს.
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ვიდეოჩანაწერი 8.2
უნიფეი, ელექტრონული საფულე საქართველოში წარმოგიდგენთ! ონლაინ შოპინგ ფესტივალს
“უნიფესტი”. საქართველოში წარმოდგენილი ბრენდი კომპანიები და მათი პროდუქცია, უპრეცედენტო
ფასდაკლებები. შეუკვეთე სასურველი პროდუქტი მთელი საქრთველოდან და მიიღე ნივთი სახლში
მიტანით. დარეგისტრირდი unipay.ge-ზე უფასოდ და ოთხი ივლისიდან იშოპინგე სახლიდან გაუსვლელად.

თავი IX
აუდიოჩანაწერი 9.1

მომხმარებლები და გადასახადები

—— გამარჯობა, თელასია?
—— დიახ, გისმენთ, რით შემიძლია დაგეხმაროთ?
—— მეორე თვეა მომდის დიდი გადასახადი, მიზეზს ხომ ვერ მეტყვით?
—— აბონენტის ნომერი მითხარით, თუ შეიძლება.
—— 12345.
—— დიახ, თქვენ გაქვთ დავალიანება 58 ლარი.
—— კი მაგრამ, მაგ პერიოდის განმავლობაში მთელი სამი კვირა სოფელში ვიყავი, მხოლოდ ერთი კვირა
გავატარე ქალაქში.
—— არ ვიცი ქალბატონო, აქ ასე ჩანს.
—— თუ შესაძლებელია ასეთი რაღაც: ვინმე რომ მოვიდეს და შეამოწმოს ჩემი მრიცხველი?
—— ფიქრობთ, რომ დაზიანდა?
—— ასე მგონია.
—— მაშინ უნდა მოხვიდეთ თქვენს რაიონულ სერვისცენტრში და დაწეროთ განცხადება.
—— ამდენი დრო არ მაქვს, რომ მანდ მოვიდე და რიგში ვიდგე.
—— დილით ადრე თუ მოხვალთ, რიგი არ იქნება.
—— თქვენ უკეთ იცით და იქნებ მითხრათ, კიდევ რისი ბრალი შეიძლება იყოს?
—— შეიძლება უბრალოდ თქვენი ელექტრომოწყობილობები მოიხმარს ბევრ ენერგიას.
—— ისე ეგ კი არ მიფიქრია.
—— ძველი ტელევიზორი და მაცივარი, უთო, მძლავრი თმის ფენი.
—— უი, კი, მაქვს მსგავსი ელექტრომოწყობილობები.
—— და ამ პერიოდში ბინა დაკეტილი იყო თუ ცხოვრობდა ვინმე?
—— დიახ, დედა და დეიდა იყვნენ, მაგრამ დედაჩემმა ნამდვილად იცის დენის დაზოგვა.
—— ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ 58 ლარი გაქვთ გადასახდელი.
—— ერთი წუთით. დედა, სანამ მე არ ვიყავი, აცხობდი ელექტროღუმელში რამეს?
—— კი დედა, ნაირას შვილის ნიშნობა იყო და თითქმის ყველაფერი მე გავუკეთე. გეცნობება ის ბიჭი.
—— კაი, დედა, მერე მომიყევი. უკაცრავად ქალბატონო, გადავიხდი 58 ლარს, მადლობა და ბოდიში, რომ
შეგაწუხეთ.
—— გმადლობთ ზარისთვის. ნახვამდის.

ვიდეოჩანაწერი 9.2
საქართველოში ინტერნეტი გაძვირდა. “სილქნეტის” შემდეგ, ტარიფები “კავკასუს ონლაინმაც” განაცხადა.
კომპანიის ინფორმაციით, მიზეზი საერთაშორისო ბაზარზე და საქართველოში შექმნილი ეკონომიკური
მდგომარეობაა. ახალი ტარიფები უკვე შევიდა ძალაში, ხოლო არსებულ მომხმარებლებს პაკეტები
მომავალი ერთი თვის განმავლობაში შეეცვლებათ. კერძოდ, ორიდან ხუთ ლარამდე გაძვირდა როგორც
ინტერნეტი, ისე ტელევიზიისა და ინსტალაციის საფასური, თუმცა სიჩქარე არ შეცვლილა. ინტერნეტზე
მინიმალური 10-მეგაბიტიანი პაკეტი ოცდახუთი ლარის ნაცვლად ოცდაშვიდი ლარი გახდა, ტელევიზიის
19-ლარიანი პაკეტი – 23 ლარი, ხოლო ინსტალაცია ხუთი ლარით 35 ლარამდე გაძვირდა.
ტარიფები თითქმის ერთი თვეა უკვე გააძვირა ბაზრის მეორე დიდმა მოთამაშემ “სილქნეტმაც”, მაშინ
კომპანიამ მიზეზად ინტერნეტის სიჩქარის გაზრდა დაასახელა, კერძოდ, ოპტიკური ინტერნეტის
მინიმალური პაკეტი “სილქნეტში” 6 ლარით გაძვირდა და ოცი ლარის ნაცვლად 26 ლარი გახდა, მისი
სიჩქარე კი 5-დან 10 მეგაბიტამდე გაიზარდა. “სილქნეტისათვის” 15-ლარიანი პაკეტი კი 5 ლარით არის
გაძვირებული.
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ვიდეოჩანაწერი 9.3
გაძვირებული ინტერნეტმომსახურება! უმსხვილესმა კომპანიებმა სხვადასხვა პაკეტით სარგებლობის
ფასი რამდენიმე ლარით გაზარდეს. ღირებულების მატების ერთ-ერთი არგუმენტებად სერვისის ხარისხის
გაუმჯობესება სახელდება, თუმცა მსგავს პოზიციას არ იზიარებს კომუნიკაციების ომბუდსმენი, რომელიც
ფასსა და ხარისხს შორის არსებულ მკვეთრ სხვაობაზე საუბრობს.
ინტერნეტმომსახურებისთვის დადგენილ ტარიფებს არაადეკვატურად
ასოციაციაშიც, სადაც ამ მიმართულებით სპეციალური კვლევაც ჩატარდა.

მიიჩნევენ

ფინანსისტთა

იმის დასამტკიცებლად, რომ საქართველოში ინტერნეტი სხვა განვითარებად ქვეყნებს შორის ძვირია,
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია ასეთ მონაცემებს აქვეყნებს, თუ ქართველ
მომხმარებელთათვის 10 მეგაბიტი წამში ინტერნეტი თვეში 100 ლარი ღირს, სხვა ქვეყნებში ტარიფები ასე
გამოიყურება:
უკრაინა – 100 მგ/წმ – 14 ლარი;
რუმინეთი – 100 მგ/წმ – 18 ლარი;
ლიტვა– 100 მგ/წმ – 22 ლარი;
ბულგარეთი – 100 მგ/წმ – 22 ლარი;
ლატვია – 100 მგ/წმ – 33 ლარი.
• გაუგებარია ასევე ჩემთვის, რატომ, რას ემსახურება ფასების მუდმივი ზრდა. მე ამას დავარქმევდი
ამ ორი კომპანიის, “კავკასუსისა” და “სილქნეტის”, ფაქტობრივად, დუოპოლიური მდგომარეობის
ბოროტად გამოყენებას. მათ, ასე ვთქვათ, საქმიანობას არ განიხილავს ისე, როგორც საჭირო არის
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. (შოთა გულბანი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა
ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი).
• ინტერნეტის ფასის კორექტირება ბოლოს რამდენიმე დღის წინ განხორციელდა. ბაზრის უმსხვილესმა
ორმა კომპანიამ სხვადასხვა პაკეტები საშუალოდ ორიდან ათ ლარამდე გაზარდა. ფასისა და ხარისხის
არაადეკვატურობაზე დღეს მომხმარებლებიც საუბრობენ.
• რა თქმა უნდა, გაძვირდა და ეს არ არის კარგი და მისაღები. (თეონა ჭყონია, მომხმარებელი)

• ბევრი ადამიანისათვის შეუძლებელი იქნება იმ თანხის გადახდა, ისედაც ძვირია პრინციპში და მე
წინააღმდეგი ვარ მსგავსი ქმედებების. (მარინა იაკობაშვილი, მომხმარებელი)
• საქართველოში მოქმედი უმსხვილესი ინტერნეტპროვაიდერები ფასის გაზრდის რამდენიმე მიზეზს
ასახელებენ, მათ შორისაა გაზრდილი სიჩქარე და კიდევ უფრო უკეთესი ხარისხისათვის საჭირო
მრავალმილიონიანი ინვესტიციების განხორციელება.
• აქამდე სოქარდი უფრო უკეთესი იყო და ახლა გაუტოლდა საბაზრო ფასებს. არსად ჩვენზე იაფი
ინტერნეტი არ არის და გამონაკლისი არის უკრაინა, მაგრამ უკრაინა, მოგეხსენებათ, რომ არის ქვეყანა,
რომელიც კოლაფსის წინაშეა. (ილია ენუქაშვილი, “სილქნეტის” წარმომადგენელი)
• საერთაშორისო ბაზარზე და საქართველოში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, აუცილებელი
გახდა მცირედით დაგვეკორექტირებინა ტარიფები, თუმცა შექმნილ ვითარებაში მაქსიმალურად
შევეცადეთ ფასების ცვლილება რაც შეიძლება ნაკლებად მტკივნეული ყოფილიყო მომხმარებლისთვის.
• კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მომხმარებლები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, ინტერნეტის ხარისხია.
შეესაბამება თუ არა საქართველოში ხარისხი და სიჩქარე ინტერნეტის ღირებულებას? კომუნიკაციების
ომბუდსმენი მიიჩნევს, რომ ხარისხი ფასთან შედარებით არაადეკვატურია. თამთა ტეფნაძე
კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ინტერნეტის ღირებულების ზედა ზღვარის დაწესებას და
ხარისხის კონტროლისთვის სპეციალური მექანიზმების შემუშავებას მოუწოდებს.
• მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობის გათვალისწინებით, ინტერნეტი ძვირია და აქვე კითხვის
ნიშნები ჩნდება, ხომ არ არის ქართველი მომხმარებელი მოტყუებული მიღებული მომსახურების
ხარისხთან მიმართებით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მომხმარებელი არჩევანის თავისუფლებაში ერთგვარად
შეზღუდულია, ვინაიდან თბილისის გარკვეულ უბანშიც კი მხოლოდ თითო ოპერატორი ფარავს ამა თუ
იმ უბანს. (თამთა ტეფნაძე, კომუნიკაციების ომბუდსმენი)
• კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში კი ფიქრობენ, რომ საქართველოში ინტერნეტის
ფასი სხვა ქვეყნებთან შედარებით საშუალო და საშუალოზე დაბალია.
• კომისია აკვირდება მოვლენების განვითარებას, მჭიდრო კომუნიკაცია აქვს ოპერატორებთან და იმ
შემთხვევაში, თუ მიიჩნია, რომ ტარიფი არაადეკვატურია საცალო ბაზარზე, აუცილებლად შეისწავლის
ბაზრის ამ სეგმენტს და, საჭიროების შემთხვევაში, დააწესებს ზედა ზღვრულ ტარიფს. (ხატია
ყურაშვილი, კომუნიკაციების კომისიის პრეს-მდივანზე)
სტატისტიკური მონაცემებით, საქართველო მსოფლიოში ერთ სულ მოსახლეზე ინტერნეტის მოხმარებით
ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზეა. ერთი თვის განმავლობაში ერთი აბონენტი 90 გიგაბიტ ინტერნეტს
მოიხმარს მაშინ, როდესაც ჩრდილოეთ ამერიკაში ეს მაჩვენებელი 44 გიგაბიტია, ლათინურ ამერიკაში – 12,
ევროპაში – 17 და აზიაში – 26 გიგაბიტი.
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თავი X
აუდიოჩანაწერი 10.1

კვება

ლეილა – ნანა როგორ ხარ?
ნანა – კარგად ლეილა, შენ?
ლეილა – მეც კარგად. გოგო მისმინე, ზეგ ჩამოდის ჩემი ნატუკა თავის ქმართან ერთად.
ნანა – ძალიან გამიხარდა, რამდენი წელია არ მინახავს, მომენატრა. რა ჰქვია მის ქმარს?
ლეილა – ნიკი, ნიკი ჰქვია. იცი, რაზე გირეკავ ახლა?... მინდა, რომ კარგი ქართული სუფრა გავუწყო და
შენი დახმარება მჭირდება.
ნანა – დიდი სიამოვნებით, აქ ვარ და რაშიც გინდა დაგეხმარები.
ლეილა – მე კი ყველაფერი მინდა გავაკეთო, მაგრამ ძაან ბევრიც არ მინდა იყოს. ისე ლოს-ანჯელესში კი
ყოფილა ქართული რესტორანი და გაუსინჯავს უკვე ქართული კერძები.
ნანა – რა იციან იქ ქართული კერძების?
ლეილა – შენც მართალი ხარ. ანუ ხაჭაპურს შენ გამოაცხობ ხო?
ნანა – გამოვაცხობ, აბა რა. ოღონდ, ამისთვის კარგი ყველია საჭირო. რა გინდა კიდე გააკეთო?
ლეილა – ძირითადად გავაკეთებ მეგრულ კერძებს: ბაჟე, ღომი, ელარჯი, გებჟალია... მაგრამ არ მინდა,
რომ საჭმელები იყოს ძალიან ცხარე.
ნანა – ხაჭაპური იმერული გავაკეთო თუ მეგრული?
ლეილა – ორივე და ცოტ-ცოტა.
ნანა – კარგი, და ცხელი კერძებიდან არ გვინდა კიდევ რამე?
ლეილა – რა ვიცი, ვერ ვხვდები, რისი გაკეთება შეიძლება კიდევ. ჩაქაფული ხომ არ გავაკეთო?
ნანა – რატომაც არა, ნიკს ალბათ მოეწონება.
ლეილა – ხინკალზე რა ვქნა?
ნანა – მოდი, ხინკალი არ გავაკეთოთ და მეორე დღეს ნაბახუსევზე რომ იქნება, სადმე რესტორანში
წაიყვანოს მამუკამ და იქ გაასინჯოს.
ლეილა – კარგი, მოკლედ ჩამოვთვლი ახლა, რა გვექნება სუფრაზე: კიტრი-პომიდვრის სალათი, ყველის
ასორტი – იმერული, სულგუნი და გუდის ყველი, მწნილეული, იმერული ხაჭაპური, მეგრული ხაჭაპური,
ბაჟე, ღომი, ელარჯი, გებჟალია, მწვადს შეწვავს მამუკა, თეთრი და წითელი ღვინო იქნება, კარტოფილსაც
შევწვავ.
ნანა – მრავალფეროვანი სუფრა გვექნება. დარწმუნებული ვარ, მოეწონება ჩვენს სტუმარს.

ვიდეოჩანაწერი 10. 2
ზემო სვანეთში უშგულის თემი ყველაზე მაღალი დასახლებაა, აქ სათიბ-საძოვარი უხვადაა, უშგულელებს
პირუტყვის საიალაღოდ გადარეკვა არ უხდებათ. ძროხა მთელი ზაფხული სოფლის სიახლოვეს ძოვს.
დიასახლისები პირდაპირ საძოვარზე გადიან მოსაწველად.
ახალ ნაწველს მაშინვე გაწურავენ.
სვანეთში დღესაც, ისევე როგორც წინათ, ყველა ოჯახი ამზადებს რძისგან ყველს, კარაქს, ერბოს, მაწონს,
ხაჭოს, ნადუღს, ნაღებსა და არაჟანს. ყველის მოსამზადებლად გაწურულ რძეში კვეთს ჩაასხამენ და თბილ
ადგილას გააჩერებენ ცოტახნით.
უშგულის თემის სოფელ ჟივიანის მკვიდრს ფაცია ჩარქსელიანს, სხვა დიასახლისების მსგავსად, თითქმის
ყოველდღიურად უხდება ყველისა და რძის სხვა პროდუქტების დამზადება. ჟივიანელი ზოია ჩარქსელიანი
ჭიშტვარის დასაცხობად ემზადება. ჭიშტვარი ერთგვარი ყველნარევი მჭადია, ან უფრო უპრიანია ვთქვათ,
მჭადნარევი ყველი, რადგან მასში ყველი ორჯერ ჭარბობს მჭადის ფქვილს. ყველს უშგულელები არათუ
ცომში, არამედ პირდაპირ მშრალ ფქვილში ჭყლეტენ. საოცარია, აქ იმდენად ცხიმიანი და ხარისხიანი
ყველია, რომ ჭიშტვარის ცომი უწყლოდ იზილება.
ძველად სვანური სახლის შუაცეცხლზე გადებული იყო ფიქლის თხელი, სწორკუთხა ქვა. შუაცეცხლი,
როგორც წესი, მუდამ ენთო. ასევე, ყოველთვის გახურებული იყო ფიქალიც. მასზე აკრავდნენ პურს და სხვა
ცომეულს გამოსაცხობად. საერთოდ ფიქალი ზემო სვანათში ბევრია. მას მშენებლობისთვის გამოიყენებენ.
უშგულელებს განსაკუთრებით ეამაყებათ თავიანთი ნახელავი სულგუნი. აქაური სანაქებო ყველისაგან
მართლაც უნაკლო სულგუნი მზადდება.
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სულგუნი მოხარშული და გადაზელილი ყველია. მის მისაღებად ადუღებულ წყალში ჩააჭრიან ყველს და
მოურევენ. ქვაბიდან ამოღების შემდეგ მას გადაზელენ და სულგუნიც მზადაა.
სვანური სუფრის მშვენებაა პიტნიანი სულგუნი. მის მოსამზადებლად ცხელ ყველს გადაზელის დროს
წვრილად დაჭრილ პიტნასა და სვანურ მარილს უზამენ. სუფრაზე გატანის წინ მას ზემოდანაც მოაყრიან
დაჭრილ პიტნას. პიტნიანი სულგუნი სტუმრის მოსვლისთანავე შეიძლება უმალ მომზადდეს. კერძის
მომზადების სისწრაფით ბევრი უცხოელი გაოცებულა.
სვანეთში სანაქებო კარტოფილი მოდის. მაღალმთიან უშგულში მოწეული კარტოფილი განსაკუთრებით
გემრიელია. მისგან დამზადებულ უამრავ კერძთაგან გამოირჩევა მერწვი. მერწვი ელარჯის მსგავსი კერძია,
რომელიც უფქვილოდ, მხოლოდ კარტოფილისა და ყველისაგან მზადდება. მერწვის მოსამზადებლად
თავდაპირველად კარტოფილს მოხარშავენ და გაფცქვნიან. გაფცქვნილი კარტოფილი დაიჭყლიტება.
კარტოფილის დასაჭყლეტად უშგულში ძველებურ ხის საჭყლეტს იყენებენ. უშგულში, როგორც უკვე
წეღან აღვნიშნეთ, ყველი მეტად ცხიმიანი და მაღალხარისხოვანია. ასე რომ, მერწვის მომზადებასაც
არ სჭირდება წყალი. ქვაბში წინასწარ მხოლოდ მცირეოდენ რძეს ჩაასხამენ და აადუღებენ. დასრესილ
კარტოფილს ხელით შეაჭყლეტენ ყველს. მერწვში კარტოფილი და ყველი თანაბარი რაოდენობითაა.
მერწვს ღომის მსგავსად ჩაზელენ და კერძიც მზადაა. მერწვი მით ფასობს, რაც უფრო გრძლად იწელება
მასში ყველი.
სვანეთში განსაკუთრებით ამაყობენ კუბდარით. კუბდარი ხაჭაპურის მსგავსი ცომეულია, რომელსაც
გულად ყველის ნაცვლად ხორცი აქვს. კუბდარისათვის ხორცს არ დაბეგვავენ და არც საკეპ მანქანაში
არ გაატარებენ. მას მხოლოდ დანით წვრილად დაჭრიან. კუბდარის ხორცის შესაკმაზად ერთად ნაყავენ
სუნელს, ნიორს, პილპილსა და სვანურ მარილს. სუნელად გამოიყენება გიცრული. გიცრულს სვანეთში
ეძახიან მთის ერთგვარ ბალახს, რომლის მარცვლებისგანაც კარგი საკმაზი გამოდის. გიცრულის
მარცვლები მხოლოდ ხორციან კერძებს უხდება. დაჭრილ ხორცს დანაყილ საკმაზს შეაზელენ და ცომში
ჩადებენ. კუბდარისთვის ცომს ხორბლის ან ქერის ფქვილისაგან ზელენ. ჭვავისაგან კუბდარს არ აცხობენ.
კუბდარისთვის კარგია ყველა შინაური ცხოველის ხორცი, ასევე ნანადირევიც. სანაქებოა ჯიხვის ან
გარეული ღორის კუბდარი. კუბდარს ზოგჯერ თევზისგანაც ამზადებენ. როგორც სვანეთში იტყვიან,
კალმახის კუბდარი განსაკუთრებით გემრიელია. ფრინველის ხორცისაგან კუბდარს არ ამზადებენ.
სვანეთში განსაკუთრებით ნაკვერჩხალში გამომცვარი კუბდარი მოსწონთ. ფიქალზე შემცხვარ კუბდარს
პირდაპირ ნაკვერჩხალში ჩადებენ და ზემოდანაც ნაკვერჩხალს მოაყრიან. წინათ კუბდარის გარდა
პურსაც და ხაჭაპურსაც ხშირად ასევე ნაკვერჩხალში აცხობდნენ. როგორც სვანეთში ამბობენ, კუბდარის
შიგნით ხიკლის მსგავსად გემრიელი წვენი გროვდება. ამიტომაც მისი მირთმევა ისევე როგორც წინათ,
დაუჭრელად ჯობს. თუმცა, ზოგი დიასახლისი მაინც დაჭრის ხოლმე მას.

ვიდეოჩანაწერი 10.3
კულინარიული მოგზაურობა გრძელდება და ვახო ამჯერად კახეთშია.
რასთან ასოცირდება კახური გემო თქვენთვის? ალბათ ღვინოსთან, რომელიც აქ განსაკუთრებულია.
ცხელ-ცხელ შოთის პურებთან, სულ სხვა გემო რომ აქვს, როცა კახეთში ცხვება ან ჩურჩხელასთან,
რომელსაც სულ სხვა გემო აქვს მხოლოდ კახეთში.
ეს არის კახეთი და კახური გემო.

ვიდეოჩანაწერი 10. 4
—— ვახო, ახლა მე და შენ გავაკეთოთ ბოზბაში. მოდი, თქვენ დაიწყეთ ხახვის დაჭრა რაც შეიძლება წვრილად.
—— ბოზბაში ძირითადად კეთდება ცხვრის ხორცისგან და საქონლის ხორცისგან.
—— ცხიმი მოხადე, მოხადე ცხიმი.
—— ცხიმი, ეს არის ხაშლამის ნახარში. ამ ცხიმშივე უნდა შეიწვეს ხახვი. ესე იგი, ეს ცხიმი არის
უმნიშვნელოვანესი ინგრედიენტი ამ ბოზბაშის.
—— აუცილებლად, აუცილებლად.
—— ვახო, თამრო არის ჩემი დამხმარე.
—— ძალიან სასიამოვნოა. მე ხელს არ შეგიშლით. ნატურალური და გემრიელი ცხიმი. ვამატებ ბულიონს. მე
ვკეპავ ცხვრის ხორცს. ბატონი აბო საქონლის და რაც მთავარია, ეს იქნება ნამდვილი, ტრადიციული
ბოზბაში. ბოზბაში საბოლოო ჯამში ძალიან წვნიანი არ უნდა იყოს. წყალწყალა არ უნდა იყოს. ბატონო
აბო, რამდენი მივცე ტომატის პასტა?
—— კარგი ფერიანი წითელი იყოს. ჩვენ ახლა ფაქტიურად მზადა გვაქვს ხო?
—— თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე პირველად ვამზადებ ბოზბაშს. ნამდვილ კახურ ბოზბაშს. ამ ქვაბიდან რა
არომატიც ამოდის უკვე ვიცი, რომ ძალიან გემრიელი გამოვა.
—— ეხლა ვახო, თქვენს დაკეპილ ცხვრის ხორცს შევურიოთ ეს ჩვენი დაკეპილი საქონლის ხორცი.
—— ესეც უკვე შესქელდა ცოტა და გაწითლდა. იყოს კიდევ ცოტა ხანი, ხო?
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—— დავაჭრათ ქინძი, დავაჭრათ წიწაკა, შევანელოთ ფარში.
—— გემოვნებით მარილი, წიწაკა. მომეცით მე მწვანილი.
—— ცოტა ნიორიც. სოფლის კვერცხი აუცილებლად. ეხლა ამას მარილი, პილპილი. გემოვნებით შევანელოთ.
გავარკვიოთ, ჩიხირთმა სჯობია თუ ბოზბაში. ამიტომ ორივე გემრიელი გავაკეთოთ.
—— რადგან მე პირველად ვამზადებ ბოზბაშს, მოდით თქვენ გაუკეთეთ სუნელები გემოვნებით.
—— კი, ბატონო. აბა, მარილი.
—— ცოტა ძირა, ცოტა ბაჰარი, მარილი და პილპილი გემოვნებით.
—— ნახევრად მოხარშული ბრინჯი.
—— ვამზადებთ ეხლა ბოზბაშის ბურთულებს, გუფთას.
—— ავიღოთ ფქვილი. ეხლა ეს უნდა მოვხარშოთ ვახო.
—— დაახლოებით რამდენი ხანი უნდა ამის მოხარშვას?
—— 10-15 წუთი.
—— 10 წუთი დაველოდოთ მაშინ.
—— ახლა ეს დავასრულოთ, ეგ გადმოვიტანოთ ამაში, დავასხათ ზედ. ეხლა დაგვჭირდება, ვახო, ამისთვის
მწვანილი დავჭრათ.
—— ქინძი ბოლოში, ცოცხალი რომ იყოს. გავუკეთოთ ცოტა ძირა და დავუმატოთ ცოტა ბაჰარი.
—— წიწაკა გავსინჯე, ცხარეა.
—— მაშინ ცოტა გაუკეთე, რომ ძალიან მწარე არ მოგვივიდეს.
—— მარილი გემოვნებით.
ბოზბაში
ცხვრის ან საქონლის ხორცი დაკეპილი 1კგ.
ხაშლამის ნახარში
ხახვი 2 თავი
ტომატის საწებელი 2 ს/კ
ბრინჯი 50 გრ.
კვერცხი 2 ც.
ფქვილი 100 გრ.
ქინძი 1 კონა
ახალი ნიორი 1 ღერი
მწვანე წიწაკა 2 ც.
სუნელები გემოვნებით
ძირა
ბაჰარა
პილპილი
მარილი

ვიდეოჩანაწერი 10. 5
—— აი, ასე გამოიყურება ნამდვილი კახური დედლის ნახარში ყვითელი, ცხიმიანი. თამთა, ასუქებს.
—— ეხლა, ვახო, ამოვსვათ ეგ დედალი ამაზე, კახური დედალი.
—— ეს, ვინმეს, თუ მოუნდა ცივად. მარილი ცოტა.
—— გადავდოთ ჩვენ აქედან.
—— ბატონო აბო, მე ცხოვრებაში ძალიან ბევრჯერ მაქვს მომზადებული ჩიხირთმა. ახლა უბრალოდ
გამიკონტროლეთ, რომ ნამდვილი კახური მეთოდით ვამზადებ.
—— აბა დავიწყეთ. ხახვი, მე მგონი, ისევ აი ამ ქათმის ცხიმში შევწვავ.
—— აუცილებლად, აუცილებლად.
—— ესე იგი, ერთ-ნახევარი ხახვი. ჩავუშვათ ხახვი. ოქროსფერი უნდა გახდეს. მე მგონი, საერთოდ აი ეს
ნახარშის ცხიმზე მოხრაკვა არის უნიკალური მეთოდი და მე მგონი რაღაც კახურია. გემრიელია,
ამდიდრებს ეს.
—— გემრიელია აუცილებლად. ქათმის ბულიონთან ურთიერთობაში სიტყვა ზეთი გამორიცხულია.
—— არც ზეთი, არც ერბო. მნიშვნელოვანია ის, რომ ქათმის ხორცი იყოს ცხიმიანი.
—— ხო, რა თქმა უნდა.
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—— ქართული დედალი ყოველთვის ცხიმიანია.
—— კახური.
—— ხახვი დაიბრაწა უკვე. მოდით, რა მინდა იცი ბატონო აბო, გადავწუროთ ბულიონი, ქათმის ნახარში.
ველოდებით ამის ადუღებას. ახლა ჩვენ გვჭირდება კვერცხი, ძმარი, ფქვილი. ეს მინდა რომ ამითქვიფოთ
რა, ძმართან ერთად. 3 კვერცხი ძმართან ერთად ათქვეფილი, ბულიონი, ფქვილი. მე ამისთვის მჭირდება
პატარა საწური, რომ ფქვილი მაინც არ გაყვეს. აი, საკმარისი იქნება. ბატონო აბო, მე ამას ჩავასხამ
და თქვენ ამოურიეთ. თქვენ თვითონ მიხვდით, აი რას ნიშნავს პროფესიონალიზმი. ბატონო აბო, ახლა
ეს ნახარში ჩაასხით ნელ-ნელა კვერცხში, რომ ავურიო. იგივე ტემპერატურაზე რომ იყოს და თან
კორექტირებაც შეიტანეთ. ხო ნამდვილი კახური ჩიხირთმაა?
—— კი, კი კარგად მივდივართ.
—— მთელი აზრი ის არის, რომ ტემპერატურა ბულიონისა და კვერცხის გაუთანაბრდეს.
—— ადუღებამდე უნდა მივიყვანოთ ის.
—— მე კახეთში ვიცი, რომ მწვანილებს არ უშვებით.
—— არა. მწვანილი წმინდად დავჭრად და ჩავაყაროთ უკეთესია.
—— მე კახურად ვიცოდი ცოტა სხვანაირი რეცეპტი, რომ მწვანილს ვკიდებდი, რომ გემო ჰქონოდა ქინძის
და უკვალოდ ვაქრობდი მერე. კიდევ ერთი ახალი რაღაც ვისწავლე თქვენგან.
—— სჯობია, რო დუღილის შემდეგ ვუკეთებთ მაგას, რომ ის თავის არომატს გვიტოვებს.
—— ქინძი ცოტათი. ჩიხირთმაც მზად არის. ბოზბაში მარცხნივ, ჩიხირთმა მარჯვნივ. ეხლა ისღა დაგვრჩენია,
რომ გავსინჯოთ და გადავწყვიტოთ. პრინციპში, რომც ვერ გადავწყვიტოთ ეგეც არ არის პრობლემა, ხო.
ჩიხირთმა
ქათამი 1.5 კგ.
ქათმის ნახარში
ხახვი 2 თავი
კვერცხი 3 ც.
ძმარი 100 მლ.
ფქვილი 2 ს/კ
ქინძი 1 კონა
მარილი გემოვნებით

ვიდეოჩანაწერი 10.6
ნაშუადღევს კულინარიული სიმართლის დადგენის დროც დადგა.
აბო – გავსინჯოთ ერთი, რა გავაკეთეთ.
ვახო – გემრიელია.
აბო –მართლა გემრიელია. ახლა ჩიხირთმა გავსინჯოთ.
ვახო – მე ჩიხირთმა მიყვარს. ნაბახუსევზე თვალებს რომ ვერ ვახე, ჩიხირთმა ბედნიერს მხდის. ბოზბაშიც
მიყვარს, მაგრამ ჩიხირთმა მირჩევია.
აბო –მეც ძალიან პატივს ვცემ ჩიხირთმას, ჩემო ვახო, მარა ბოზბაში მაინც ბოზბაშია.
ვახო – ესე იგი, პასუხი მაინც ვერ გავეცით.
აბო –პრობლემა მაინც პრობლემად დარჩა.
ვახო – ჩიხირთმა მე, ბოზბაში თქვენ.
მოკლედ, დილემა დილემად დარჩა. სამაგიეროდ, ჩვენ უკვე ვიცით, როგორ მზადდება ბოზბაშიც და
ჩიხირთმაც და მათი განსხვავებული ვარიაციებიც.

თავი XI
ვიდეოჩანაწერი 11.1

სწორი კვება და ჯანმრთელობა

—— შაურმა არაბული ფესვების, თუმცა მაინც თურქული პროდუქციაა, რომელიც ცეცხლზე ვერტიკალურად
მოტრიალე შამფურზე აცმული სანელებლებით გაჯერებული ხორცის წვრილი ნაჭრებისგან მზადდება.
შაურმა საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. ადგილს,
რომელსაც ვერც ერთი შაურმის მოყვარული გვერდს ვერ აუვლის სააკაძის მოედანზე, ამავე
პრუდუქციის დასახელების სწრაფი კვების ობიექტია. აქ, ისევე როგორც ყველგან, ორი სახის შაურმა
იყიდება, პურით და ლავაშით. მოთხოვნილებების ზრდამ ფასის ზრდაც გამოიწვია. სხვაგან თუ 3.50-ად
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ან 3 ლარად ფასობს ქათმის ან ღორის ხორცით შეზავებული შაურმა, აქ კუჭის ეს სიამოვნება 4 ლარი
ღირს.
—— გემრიელი საჭმელია.
—— მირჩევნია უფრო სახლში გაკეთებული საჭმელი, მაგრამ თუ ეხლა ძაან გადარბენაზე ვარ და მაგალითად
სადმე მივდივარ და ძალიან მშია, შემიძლია, რომ ვიყიდო Fast food-ში რამე.
—— ისეა აწყობილი ჩემი რეჟიმი ყოველდღიური, რომ არც ხელს მაძლევს და სახლში მირჩევნია. შაურმა
საერთოდ არ უნდა მიიღოს კაცმა. საშინელი, ცხიმიანი და ქოლესტერინის მეტი არაფერია შიგნით.
თუმცა, სანამ შაურმა ჯერ არაბეთის, შემდეგ მცირე აზიის ნახევარკუნძულებს გამოივლიდა და კავკასიაში
შემოვიდოდა, მანამდე McDonald’s-ის ბრენდმა ოკეანე გადმოცურა და ქართველები ხაჭაპურიდან,
ლობიანიდან და ლაღიძის წყლებიდან ჰამბურგერზე, ჰოთ დოგზე და კოკა-კოლაზე გადაიყვანა. თუმცა არც
ჰოთდოგია ამერკული და არც ჰამბურგი მდებარეობს შტატებში. ორივე გერმანული წარმოშობისაა, მაგრამ
მიუხედავად ამისა, 18 ივლისს ჩრდილო ამერიკაში ჰოთ დოგის ნაციონალურ დღესასწაულს აღნიშნავენ და
ჰამბურგერმენიუ დღემდე მთავარ დელიკატესად ითვლება McDonald’s-ში.
—— ხშირად ვსტუმრობ. რა ვიცი, ვისვენებ ცოტა და, მაკშეიკი მიყვარს ვანილით.
—— კარგი მომსახურება აქვთ ძალიან. მაღალი დონის და ძალიან ჰიგიენურია აქაურობა. მე მომწონს,
ყველას ვუსურვებ, რომ მოვიდეს იმიტომ, რომ მართლა კაი მომსახურებაა. ვინც მწვადზე და
ხინკალზეა გაზრდილი, იმისთვის არა მგონია გემრიელი იყოს, მაგრამ ნუ ცოტა სპეციფიური გემო აქვს,
განსხვავებული და გემრიელია მე ვფიქრობ.
—— ძალიან მიყვარს, გემრიელი საჭმელებია და ყველაზე ძალიან მიყვარს ნაყინი.
—— რა ვიცი, იმდენად გემრიელია ჩემთვის, რომ ფასს ზოგჯერ არც ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას. მაგრამ,
ალბათ ცოტათი ძვირიც არის.
—— McDonald’s-მა გაამართლა. ნუ შემოსავალი თუ არ გაქვს, ვერ ივლი.
—— არა აქვს ახლა ადამიანს საშუალება, უცებ რომ წავიდეს მაინც და მაინც, მიირთვას მწვადი და რაღაც,
უცებ მივა, სასიამოვნო საკვებს მიიღებს.
—— ხშირი სტუმარი ვარ, ძალიან გემრიელი კერძებია და ძალიან მიყვარს McDonald’s-ის ჩიზბურგერი,
ჰამბურგერი, ბიგ მაკი და ყველა მენიუ. ძვირია სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ალბათ იმიტომ, რომ ეს
არის უფრო Fast food-ი და უფრო ცოტა იაფი უნდა იყოს.
—— ხაჭაპური, მე მგონი ჯობია.
—— ხაჭაპურს არაფერი არ შეცვლის.
—— სწრაფი კვების ობიექტებმა თავიდან კრიტიკულად განწყობილ ქართველ გურმანებთან გამოცდა
წარმატებით ჩააბარეს. Fast food-ით მოხიბლულმა ქართველებმა ჰამბურგერის და ჰოთდოგის რამდენიმე
სახეობის მომზადება ისწავლეს. ღირებულება ყველგან სხვადასხვაა. ფასი მხოლოდ გამაგრილებელ
სასმელებზე არ იცვლება, რომელიც 60 თეთრიდან იწყება და ლიტრობის მიხედვით ემატება, მაგრამ,
სანამ ამ მადისაღმძვრელ პროდუქტს ამერიკა პიარს გაუკეთებდა, ისტორიამ სწრაფ კვებაზე უკვე
ბევრი იცოდა. პირველი Fast food-ის მოყვარულები ძველი რომაელები იყვნენ, რომლებსაც სახლში
სამზარეულოები არ ჰქონდათ და ბაზარში ხშირად მიირთმევდნენ კვერებს ყველით, მწვანილით ან
ხორცით, რომელსაც ზეითუნის ზეთი ჰქონდა მოსხმული. ამიტომ, არც კუჭს ავნებდნენ და არც ზედმეტ
კალორიებს იღებდნენ. თანამედროვე სწრაფი კვების პროდუქციას მავნებელი მარგარინით ამზადებენ,
რომელიც დიდი რაოდენობით ქიმიურ ნივთიერებებს შეიცავს.
—— ძალიან ცუდ ზეგავლენას ახდენს ზოგადად იმიტომ, რომ არაჯანსაღი საკვები არის, თუმცა მაინც
ქართველები ვართ და მაინც ვანიჭებთ უპირატესობას გემოს, ვიდრე ჯანმრთელობას.
—— ბევრს უთქვია ეგ, McDonald’s ჯანმრთელობისთვის მავნეაო, მაგრამ ყურადღებას არ ვაქცევ.
—— ქართულ სამზარეულოსა და Fast food-ს შორის მსგავსება იმაში მდგომარეობს, რომ ორივე წარმოშობის
საჭმელი ცხარეა, რაც ასე ძალიან უყვართ ქართველებს, მაგრამ რაც არ უნდა სწრაფად და გემრიელად
შეზავებული იყოს Fast food, ქართველი გურმანი 40 ცალ ხინკალს კარტოფილ ფრიზე არასოდეს არ
გაცვლის.

აუდიოჩანაწერი 11.2
დაჩი – ნინო, არ ჯობია, გარეთ დავსხდეთ?
ნინო – არა, გთხოვ, შიგნით დავსხდეთ, გრილა და უკეთესია.
დაჩი – კარგი შევიდეთ.
ნინო – აუ დაჩი, კი მშია, მაგრამ საღამოობით მსუბუქად ვჭამ, ასე რომ, ხინკალს და მწვადს ნუ დამაძალებ,
რა.
დაჩი – იქნებ გაგვიმართლოს და მაწონი ჰქონდეთ.
ნინო – კაი რა, ნუ დამცინი, რამე სასარგებლოს, ბოსტნეულის სალათს, ავიღებ.
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დაჩი – აჯაფსანდალზე რას იტყვი?
ნინო – ეგ სახლში მომზადებული მირჩევნია.
დაჩი – გაგეხუმრე, ეგ არც წერია მენიუში.
ნინო – აბა, მეც მანახე. უი, თითქმის ყველა სალათა მაიონეზიანია, ზედმეტად ცხიმიანია.
დაჩი – ჰოდა, კიტრისა და პომიდვრის სალათი ავიღოთ, ჯანსაღიცაა და გემრიელიც.
ნინო – სწორე ხარ.
დაჩი – სულგუნი და იმერული ყველიც ხომ გვინდა?
ნინო – არა ვარ წინააღმდეგი, ყველის ასორტი ავიღოთ. ყველთან ერთად კარგი იქნება მჭადი.
დაჩი – ხაჭაპურიც ხომ არ აგვეღო?
ნინო – აუ კი, ამ დიეტის გამო იცი რამდენი ხანია არ მიჭამია ხაჭაპური?
დაჩი – მეგრული ხაჭაპური ავიღოთ, უფრო გემრიელია.
ნინო – მეც მეგრული უფრო მიყვარს.
დაჩი – ბაჟე ჯობს თუ ნიგვზიანი ბადრიჯანი?
ნინო – აუ, ესენი ცხიმიანი არ არის?
დაჩი – კაი, რა ცხიმიანი, ყველაზე ჯანსაღია ბაჟე. საერთოდ, ნიგოზი იცი რა სასარგებლოა?
ნინო – კარგი, მაშინ შევჭამ.
დაჩი – და შემწვარი წიწილი აუცილებელია ამ ყველაფერთან.
ნინო – რაღა დაგიმალო და მეც ასე ვფიქრობ.
დაჩი – მჭადთან ერთად რამე ფხალი ხომ არ ავიღოთ, მაგალითად, ისპანახი?
ნინო – ხო მართლა, ისპანახზე წავიკითხე, რომ მხედველობისთვის არის ძალიან სასარგებლო.
დაჩი – ჰო, აბა რა, ძალიან. ცოტა ღორის მწვადს ავიღებ, მწვადის გარეშე არ შემიძლია.
ნინო – კაი, ერთ ნაჭერს მეც შევჭამ შენი ხათრით.
დაჩი – მაგარია, აი ასეთი მომწონხარ.
ნინო – რა დავლიოთ?
დაჩი – მე მინდა თეთრი ღვინო, შენ?
ნინო – მე წითელს დავლევ. რომელიმე გაზიანი სასმელიც ავიღოთ.
დაჩი – კი, ეგ თავისთავად. შევთანხმდით, ახლა შევუკვეთოთ.

ვიდეოჩანაწერი 11.3
ზამთარი, სეზონი, რომლის დროსაც დიეტის დაცვა განსაკუთრებით რთულია. მთავარი პრობლემა კი ისაა,
რომ ამ სეზონზე დიეტური პროდუქტი დეფიციტურია. ასე, თუ ისე, დიეტის დაცვა ამ სეზონზეც შეიძლება,
რაც, რა თქმა უნდა, შიმშილს არ გულისხმობს. მთავარია, კვების რეჟიმი სწორად დააბალანსოთ.
დიეტოლოგები წონაში დასაკლებად დამხმარე პროდუქტებს გთავაზობენ. ასეთია, მაგალითად,
ბროწეული. სასურველია, სამი კვირის განმავლობაში, დღეში თითო ჭიქა ბროწეულის წვენი მიირთვათ.
ის კლავს შიმშილის გრძნობას და ხელს უშლის ზედმეტი კილოგრამების წარმოქმნას. შოტლანდიელმა
სპეციალისტებმა დაადგინეს, რომ ბროწეულის წვენში უფრო მეტი ანტიმჟანგავია, ვიდრე ღვინოში, ან,
თუნდაც მწვანე ჩაიში, ამიტომ მისი მიღება რეკომენდებულია ნებისმიერი დიეტის დროს.
ცხადია, კვების რაციონიდან უნდა ამოვიღოთ ცომეული და ტკბილეული. თუმცა, დიეტოლოგები
გვირჩევენ, თავი შევიკავოთ ბანანის, ყურძნის, ჭარხლის, თაფლის და კარტოფილის მიღებისგანაც კი. ეს
პროდუქტები კალორიულია, შეიცავს გლუკოზას და მათი მირთმევა წონის დაკლებაში ნამდვილად ვერ
დაგეხმარებათ. თუ ზამთარში დიეტის დაცვას გადაწყვეტთ, თქვენი ორგანიზმისთვის სასარგებლო იქნება:
ბრინჯი, წიწიბურა, ლობიო, ბარდა, მწვანე ბოსტნეული და ხილი. ეს პროდუქტები არა მხოლოდ წონის
დაკლებაში დაგეხმარებათ, არამედ იმუნიტეტსაც გაგიძლიერებთ.
ცხოველური ცხიმი, მცენარეულით შეცვალეთ. კვების რაციონიდან მისი სრულად ამოღება საჭირო არ არის.
ასევე მნიშვნელოვანია სითხის სწორად მიღება. ის ჩვენს ორგანიზმში დიდ ადგილს იკავებს. ასე, რომ მისი
მიღების შემდეგ ბევრ საკვებს ვეღარ მიირთმევთ. დღე-ღამეში სასურველია, მხოლოდ ერთი ფინჯანი ყავა
და რამდენიმე ფინჯანი ჩაი აითვისოთ. სითხის საჭირო რაოდენობა კი, ონკანის ან მინერალური წყლით
დააბალანსოთ. გაითვალისწინეთ, რომ ზამთარში აუცილებელია, მიიღოთ ლიტრა-ნახევარი სითხე.
კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელიც დიეტის პარალელურად, წონის კორექციაში დაგეხმარებათ,
გრეიფრუტია. ყოველი ჭამის შემდეგ, შეგიძლიათ, ნახევარი გრეიფრუტი მიირთავთ. მისი ფერმენტები
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ცხიმის წვას ააქტიურებს და შედეგსაც მალე მიიღებთ. ასევე შეგიძლიათ, ეს ხილი ახალგამოწურული
წვენის სახითაც მიირთავთ. თუმცა, რეკომენდებულია, წვენი გამოწურვისთანავე დალიოთ, რადგან დროთა
განმავლობაში ის სასარგებლო ნივთიერებებს კარგავს.
ზამთრის დიეტის დროს შეგიძლიათ რაციონში რძის პროდუქტებიც შეიტანოთ. განსაკუთრებით
სასარგებლოა კეფირი. ამასთან ერთად შეგიძლიათ მიირთავთ მოხარშული ქათამი კანის გარეშე და
ბოსტნეული. ამ დიეტით, ცხრა დღეში, დაახლოებით 8 კილომდე დაკლებას შეძლებთ.
წინასაახალწლოდ დიეტის დაცვა ნამდვილად დიდ ნებისყოფას მოითხოვს, თუმცა, თუ თადარიგს წინასწარ
დაიჭერთ და კალორიულ პროდუქტებს რაციონიდან ახლავე ამოიღებთ, დღესასწაულისთვის რამდენიმე
კილოგრამის დაკლებას აუცილებლად მოასწრებთ. იმისათვის, რომ სადღესასწაულო დღეებში წონა
შეინარჩუნოთ, ეცადეთ გრეიფრუტისა და ბროწეულის წვენი სადღესასწაულო სუფრაზეც გქონდეთ.

ვიდეოჩანაწერი 11.4
—— გამარჯობა, მე მქვია ენი და დღეს მე გესაუბრებით იმ პრობლემებზე, რომლებიც მოყვება ხოლმე
დიეტის დაცვას. ერთია, როცა შენ თვითონ იცი, რომ შენ გაქვს ზედმეტი წონა, მაგრამ მეორეა, როცა
ამას გეუბნებიან სხვა ადამიანები. ნუ მაგალითად, ჩემ შემთხვევაში დედაჩემი.
—— ისე, ენი, ცოტა გასუქდი.
—— მადლობა დე.
—— ეს სიტუაცია ალბათ ბევრისთვის ნაცნობი იქნება.
—— აუ, რა ჩავიცვა ხვალ? აუ, ეს? არა, რო გავხდები მერე ჩავიცმევ. არა, ამასაც რო გავხდები მერე ჩავიცმევ.
—— აუუუ…
—— არის მომენტი, როდესაც შენ გადაწყვეტ, რომ ყველაფერი შეცვალო. აი, მაგალითად ასეთი: აუ, ვსიო,
რაა. აი, ხვალიდან დიეტაზე ვარ.
—— ესე იგი, დაიწყე შენი დიეტა და ჯერ ხარ სადღაც, ალბათ, მეორე ან მესამე დღეზე, ერთი სული გაქვს,
როდის აიწონები და ნახავ შენს შედეგს.
—— აუუუ, ჯერ მხოლოდ მესამე დღეაა… არა, ჯერ ადრეა, ჯერ დაიცადე, მეათე დღეს დაელოდე.
—— არა, არა, აღარ მინდა დიეტა. ეს შედეგი იქნება ან დადებითი, ან უარყოფითი. უარყოფითის შემთხვევაში: ეჰ, არ უნდა წავსულიყავი გუშინ მაკდონალდსში! დადებითის შემთხვევაში: ვაიმე, ორი კილო დავიკელი.
აუ, რა მაგარია! კიდე ორი კვირა ვიშიმშილებ და საერთოდ მაგრად დავი…
—— ყველას გვყავს ერთი მეგობარი, რომელიც ძალიან გამხდარია, მაგრამ, რატომღაც თავი მსუქანი ჰგონია
და ასეთ სიტუაციაში ეს ყოველთვის გვაღიზიანებს ხოლმე მსუქან ხალხს.
—— აუ, გოგო ძაან გავსუქდი. 45 კილო არასოდეს არ ვყიფილვარ.
—— …………………………….
—— ყოველთვის, როცა დაჯდები ხოლმე დიეტაზე, დედაშენს მოუნდება ხოლმე შენი საყვარელი კერძის
მომზადება.
—— ვაიმე, ვიღაცა კარტოფილს წვავს. არა, ჩემთან არ იქნებიან. არა, არა ჩემთან არ იქნებიან.
—— მოხვედი ენი? კარტოფილს გიწვავ.
—— ან კიდე მოვა სტუმარი, რომელიც საუკუნეა არ გინახავს და მაინც და მაინც მაგ დროს მოუნდება
შენთვის გემრიელი ტორტის მოტანა.
—— როგორ ხარ, ენი? აი, ძან მომენატრე და გოგო, ვიფიქრე, მოვინახულებ-მეთქი და ნახე, ტორტიც გიყიდე.
—— ენი, რატომ ჭამ მაგ სალათს? აუ, ნახე, რა გემრიელი ვარ. შემჭამე, ენი, შემჭამე, შემჭამე.
—— ოო, კაი, ჯანდაბას, ორშაბათიდან!

თავი XII
აუდიოჩანაწერი 12.1

კავკასია

ლექტორი – ლექცია დასრულებულია, თავისუფლები ხართ, თუ ვინმეს რამე შეკითხვა აქვს, შეუძლია
დარჩეს.
დათო – ბატონო გიორგი, გუშინ რომ თემა ჩაგაბარეთ კავკასიაზე, ხომ არ გადაგიხედავთ?
ლექტორი – წავიკითხე, დათო, მაგრამ ჯერ ყველას არ ჩაუბარებია და ამიტომ არ გიბრუნებ. ისე, ძალიან
საინტერესო თემა იყო, როგორც ჩანს, ბევრი გაქვს წაკითხული კავკასიელ ხალხზე, უნდა შეგაქო, მაგრამ
წყარო არ გაქვს მითითებული.
დათო – სკოლიდან ვარ დაინტერესებული ამ რეგიონის შესწავლით და სიმართლე რომ გითხრათ, რომელიმე
კონკრეტული წიგნიდან არ გადამიწერია ინფორმაცია.
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ლექტორი – მართლა, ანუ ყველაფერი გახსოვს?
დათო – დიახ, რა თქმა უნდა, მახსოვს. სხვადასხვა წიგნიდან, ენციკლოპედიიდან, ინტერნეტიდან
შეკრებილი ინფორმაციაა. ბავშვობიდან მიყვარს კითხვა, ბევრს ვკითხულობ და ყველაფერს ძალიან
ადვილად ვიმახსოვრებ. არც ეს გამჭირვებია.
ლექტორი – მოდი შევამოწმოთ, რამდენად ყურადღებიანი მკითხველი ხარ. თუ ყველა კითხვაზე უშეცდომოდ
და ზუსტად მიპასუხებ, მიიღებ უმაღლეს ქულას, თანახმა ხარ?
დათო – შევამოწმოთ, თანახმა ვარ.
ლექტორი – კარგი, დავიწყოთ. აბა, მიპასუხე, რომელ ზღვებს შორის მდებარეობს კავკასიის რეგიონი და
რა ფართობი უკავია?
დათო – შავ, კასპიისა და აზოვის ზღვებს შორის და 440 ათასი კვ. მეტრი უკავია. მას ორ ნაწილად ყოფს
კავკასიონის ქედი – ამიერ და იმიერ კავკასიად.
ლექტორი – რამდენია მოსახლეობის რაოდენობა და რამდენ ქვეყანას მოიცავს თანამედროვე კავკასიის
რეგიონი?
დათო – 30 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს კავკასიაში და ოთხ სუვერენულ სახელმწიფოს მოიცავს:
საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი და რუსეთის ფედერაციის ნაწილი. რუსეთის ფედერაციაში შედის
ადიღე, ყარაჩაი-ჩერქეზეთი, ყაბარდო-ბალყარეთი, ჩრდილო ოსეთი-ალანია, ინგუშეთი, ჩეჩნეთი და
დაღესტანი.
ლექტორი – სწორია. აბა, ახლა მიპასუხე რომელ ენათა ოჯახში შედის ქართული ენა და კიდევ რომელ
ენათა ოჯახებია კავკასიაში?
დათო – ქართული ენა შედის ქართველურ ენათა ოჯახში. ალთაურ ენათა ჯგუფიდან თურქულ ენათა ოჯახი
40-მდე ენას მოიცავს. თურქულ ენაზე მოლაპარაკე ხალხიდან, აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ კავკასიაში.
კიდევ არის ინდოევროპულ ენათა ოჯახი, რომელშიც შედის რუსული, სომხური, ოსური ენები.
ლექტორი – თუ არის კავკასიაში განვითარებული ტურიზმი?
დათო – დიახ. კავკასია ტურისტებს იზიდავს უამრავი სანახაობით – მრავალფეროვანი ბუნებით, კარგი
კლიმატით, მთებით, ზღვის სანაპიროთი, საკურორტო ადგილებით, განსხვავებული ტრადიციებითა და
სტუმართმოყვარეობით.
ლექტორი – ყოჩაღ, კარგია. დათო, შენ ნამდვილად იმსახურებ უმაღლეს ქულას.
დათო – გმადლობთ.

ვიდეოჩანაწერი 12.2
ფილმი “ჩარირამა”
—— მოდით, მობრძანდით ბიჭებო!
—— მომილოცავს შვილების გაბედნიერება.
—— ემასე...
—— არ მოსპეს ერთი სერვიზი?!
—— იბედნიერეთ, იბედნიერეთ...
—— ჩემო შვილები, მართალია, ერთად გამიფრინდით ბუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ
მეგულება დუნიაზე. ორმაგ ბედნიერებას მოესწრო ჩვენი ოჯახი. თქვენს ქორწილს და აი ამ ხალხის,
მთელი ჩვენი სოფლის დასწრებას ამ ბედნიერებაზე. ამბობენ, ასეთი რამ არ ხდებაო. მართალიცაა,
არ ხდება და ვერც მოხდებოდა, თქვენ რომ ასეთი მეზობლები არ მყავდეთ. ამას დაფასება უნდა,
ჩემო შვილებო. დიდი მადლობა ჩემო მეზობლებო და საყვარელო სტუმრებო. გთხოვთ, მობრძანდეთ,
მოილხინეთ მეგობრებო.
—— გამარჯობა...
—— მობრძანდით, მობრძანდით. დაბრძანდით..
—— ბოდიშს მოვიხდით დაგვიანებისთვის, მაგრამ ჩვენ ფრანგ სტუმარს ვხვდებოდით. ნება მომეცით,
წარმოგიდგინოთ ფრანგი პროფესორი, მუსიკათმცოდნე, საქართველოს დიდი თაყვანისმცემელი
ბატონი მორის ბიზონი.
—— რას შობი შე კაცო, რას? არ მოგვჭრა თავი მთელი მსოფლიოს წინაშე?!
—— ყველამ უნდა გაიგოს, ქორწილია ჩვენთან, ქორწილი!
—— ქორწილი კი არა, გამისკდა ყურის ბარაბანი.
—— უყურე აფრასიონს, ჰა..
—— ბოდიში ბატონო ჩემო.

195

თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე ქუთათელაძე

—— აბა ბატონები მიირთვით.
—— შე კაცო, ამდენი თუ იცოდი, გეთქვა, რავა შეგეცილებოდით?
—— ვისთან მელაპარაკა, შენთან თუ იპოლოტესთან?

ვიდეოჩანაწერი 12.3
სტუმარმასპინძლობა ეს არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი. ნებისმიერ ვიდეორგოლში, რომელიც გადის
დღესდღეობით, ყოველთვის ხაზგასმულია, თუ რა მაგარი მასპინძლები ვართ ჩვენ, ყველანი.
ჩემი პირველი ნაბიჯები მინდა გავიხსენო სტუმარმასპინძლობაში. არის ესეთი ძალიან ლამაზი ქალაქი
კახეთის ბოლოში – ლაგოდეხი, სადაც ხშირად ვატარებდი დროს ზაფხულში, ბებია-ბაბუა. იმერელი ბებია
მყავდა ძალიან ისეთი გახსნილი და “ჩამოხვედი, ბებო?” – ესე დამხვდებოდა ხოლმე. ცოტა ესეთი, პუტკუნა
ქალი იყო და ძალიან, ასე ვთქვათ, მიყვარდა ზოგადად იქ ჩასვლა.
ერთ დღესაც გავიგე ესეთი რაღაც, რომ სტუმრები მოდიან სხვა ქალაქიდან და ყველას ძალიან გაუხარდა,
თუმცა მე ვიყავი პატარა და ძალიან ღრმად ვერ გავიგე, რატომ უხაროდათ ამ ადამიანებს სტუმრების მოსვლა.
მერე ჩემმა ძმამ მითხრა, რომ იქ შოკოლადებს მოგიტანენო, საოცნებო ,,ტადელი’’ შეიძლება მოეტანათ, მაშინ
იყო პეჩენია “პიკნიკი” და შოკოლადი “ტადელი”, “სნიკერსი” ჯერ არ იყო. მეც ავყევი, ესე იგი, ამ სიხარულს.
ბებიამ გვერდზე გამიყვანა და ესეთი, იმერული, კილოთი მითხრა – ჰე, ახლა ნუ იტუზები კართან და მიესალმე
სტუმრებს, როგორც კი ჩამოვლენ და თან მომაძახა, რომ თემო ძიაც ჩამოვაო და უნდა იმღეროო.
მოსაღამოვდა. მამალი უკვე საქათმეშია, სუფრა გაშლილია, სახლი დალაგებულია და ყველანი ვართ
მოლოდინში. ბებია ქოთქოთებს, სად არის ეს ხალხი ამდენ ხანს. მობილური მაშინ არ იყო, არაფერი მაშინ
არ იყო. სიგნალის ხმით მივხვდით, რომ სტუმრები ჩამოვიდნენ დაყველა იქით გაიქცა.
გაჩაღდა სუფრა, როგორც არის ხოლმე ქართულ ტრადიციებში. ბიძაჩემი დადგა თამადად. ვაქცევდით
ყურადღებას სტუმრებს. იქ სხვადასხვა კერძები შემოდიოდა. ამ დროს მეძახის ბებიაჩემი, რომ მოდი ეხლა
და დანაპირები სიმღერა იმღერეო. მე თავიდან დავიმორცხვე და დავდექი, ცოტა, დღემდე, ძალდატანება
მინდა ხოლმე, მერე ესე მორიდებულად დავიწყე და ტაში მხვდა წილად. ბავშვობიდან მიყვარდა ტაში.
ძალიან ლამაზად ჩაიარა ამ საღამომ. მეზობელმა გიამ გააცილა ერთი-ორი, ერთი-ორი სახლშიც დავიტოვეთ,
და რაღაცნაირად მივხვდი, რომ თითქოს უფრო სხვანაირი გავხდი, რაღაც ცოტა უფრო გავიზარდე.
ძალიან ტკბილ მოგონებად იქცა ეს საღამო, კონკრეტულად, სადღაც 20-22 წლის წინანდელი, რასაც ვერ
შევადარებდი 3 თვის უკანდელ საღამოს.
წინასაახალწლო პერიოდი იყო და მეგობრებმა დავუკვეთეთ სუფრა ერთ-ერთ, საკმაოდ ისეთ ცნობილ
რესტორანში დავჯავშნეთ და რომ მივედით, კარში ნამდვილად არავინ შემოგვეგება იმიტომ, რომ ბევრი
ხალხი ჰყავდათ. ეგ კი არა, გვითხრეს, უიო, დაჯავშნილი გქონდათო?.. და მერე, დაავიწყდათ და, სამწუხაროდ,
სადღაც ესე კუთხეში დაგვსვეს. მიმტანი ნათია გვიბღვერდა, ოღონდ რატომ, არ ვიცი დღემდე. ალბათ,
ზოგადად გადაღლილი იყო. ხო, ხმაური, ანუ მუსიკა ძალიან ხმამაღალი. ჩვენ, მეგობრები, ერთმანეთს
სხეულის ენით ვაგებინებდით. – როგორ ხარ?.. – ბავშვი როგორ არის?.. – შენ კარგად?.. – კარგად და ასე
შემდეგ. მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ რამენაირად ერთმანეთისთვის ხმა მიგვეწვდინა.
არ ვსვამ ალკოჰოლს და გადავწყვიტე, რომ დამელია, ცოტა ოღონდ, და დავლიე. დავლიე და მომღერლებთან
მოვედი, იქვე შორიახლოს იდგა ესეთი, ბიცეფსიანი დაცვა, შავი, ესეთი შემოტმასნილი მაიკით და მითხრა,
რომ აქ შეკვეთა არ შეიძლება, მათ თავისი პროგრამა აქვთო, თან ეს ბიცეფსი აათამაშა ცოტა და მეც
ლოგიკურად დავბრუნდი ყოველგვარი კითხვების გარეშე უკან, სუფრაზე.
ნამდვილად აღარ მოგვინდა იქ დიდხანს გაჩერება. გაცილებით არავის გავუცილებივართ. სამაგიეროდ,
როგორც კი გავედით, ტაქსის მძღოლები გვეცნენ. ოღონდ ჯერ ერთმანეთში ჩხუბობდნენ, არა ჩემია,
არა ჩემიას ვარიანტში, ვინ წაიყვანდა კლიენტს. ხოდა, იმდენ ხანს იჩხუბეს, რომ ჩვენ გავიპარეთ ამ
დროს და ისინი კიდევ ჩხუბობდნენ იქ, სადღაც. როცა დავცილდი ჩემს მეგობრებს, ჩემთვის ჩავფიქრდი
რაღაცნაირად და ფიქრი დავიწყე იმაზე, რომ რა კარგები ვართ, როდესაც ოჯახში ვიღებთ სტუმარს, რა
მაგარი მასპინძლები ვართ და რა გვემართება მაშინ, როდესაც ეს ჩვენი სამსახური ხდება. სამსახური,
როდესაც შენ უნდა ასიამოვნო შენს სტუმარს, პატივი უნდა სცე შენს სტუმარს, ყურადღებით უნდა იყო
შენი სტუმრის მიმართ. ჩვენ სტუმარს ხშირად ესეთი სიტვებითაც მოვიხსენიებთ – კლიენტი, ალბათ,
გეცნობათ. მომხმარებელი, ალბათ გეცნობათ. თუმცა, რეალურად ალბათ სტუმარი ყველაზე ისეთი,
ნამდვილი ქართული სიტყვა იქნება ამ ყველაფერთან მიმართებაში და როგორც ხდება ხოლმე ძირითადად
ცხოვრებაში, ესე იგი, ფიქრი გადადის შემდეგ რაღაც ოცნებაში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა გამოსავალს
ვერ პოულობ და წარმოვიდგინე ესეთი რაღაც, რომ სადაც შევდიოდი, ყველგან მხვდებოდნენ ისე, როგორც
ეს ადამიანები დახვდებოდნენ საკუთარ სტუმარს საკუთარ ოჯახში. კიდე იცით, რა წარმოვიდგინე?
წარმოვიდგინე, რომ აი, გვხვდებოდნენ ისე, როგორც ჩვენ დავხვდით ლაგოდეხში ჩვენს სტუმრებს.
წარმოვიდგინე, რომ წეღან რომ ნათია მიბღვერდა, მიმტანი, ის მიღიმოდა და დაცვის ბიჭიც ღიმილით
მაცილებდა კარამდე, ბიცებსაც აღარ ათამაშებდა და აღარ მაშინებდა. და ვოცნებობდი, ვოცნებობდი
იმაზე, რომ ჩვენი ეს ქართული სტუმარმასპინძლობა ადგილს იპოვიდა არა მარტო ჩვენს ოჯახში, არამედ
ყველგან, სადაც სტუმრად მივიდოდით. ვოცნებობდი და დღემდე ვოცნებობ და მჯერა, რომ, თუ შენ ძალიან
გინდა და ძალიან გწამს, ზოგჯერ ოცნებებიც ხდება. დიდი მადლობა!
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მეტყველებაში გავრცელებული ფორმები
გავრცელებული
არი

ლიტერატურული
არის

ესეთი

ასეთი

ეხლა

ახლა

ეგრევე
ეგეთი
ესე
თითონ

მაშინვე
ასეთი
ასე
თვითონ

კაი

კარგი

კიდე

კიდევ

მაქ / გაქ / აქ / გვაქ / გაქთ / აქთ
მაგითი
მარა
რო
რაღაცეები
რავი
რამოდენიმე
შე
ჩემს / შენს / ჩვენს / თქვენს მიერ / შესახებ
ძაან
ხო

მაქვს / გაქვს / აქვს / გვაქვს / გაქვთ / აქვთ
მაგით
მაგრამ
რომ
რაღაცები
რა ვიცი
რამდენიმე
შენ
ჩემ / შენ / ჩვენ / თქვენ მიერ / შესახებ
ძალიან
ხომ
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პასუხები
თავი I
ბიოგრაფია
ბლოკი 1
1.

3.

ოპერატორი;
სცენარისტი;
რეჟისორი

2.
რეჟისორი;
მწერალი

ავტობიოგრაფია

4.
დაბადება: 1-2
ოჯახი: 40-42
განათლება: 15-27
მოღვაწეობა: 36-39

5.
ა. სტრიქონები 32-35
ბ. ავტორი ჯიუტია და ყველაფერს აკეთებს მიზნის მისაღწევად.
6.
ა. დავიბადე: 1,8
ბ.
გ.

წავიდა: 6
მივაღწიე: 8
დასრულებულ წარსულს, წყვეტილს
ზმნის ეს ფორმები შინაარსობრივად დასრულებულ მოქმედებას გამოატავს, ხოლო უწყვეტლის ფორმები –
დაუსრულებელ მოქმედებას.

ბლოკი 2
2.
…მეგობრების გარეშე
1. …ცხოვრება უფრო უყვარს და უფრო საინტერესო ხდება ბევრი რამ.
2. …თავის საქმე, მეგობრებთან ურთიერთობა.
3. …აქებენ.
4. …საკუთარ თავთან.
5. …ბოლო დღეებში არ უცინია.
6. …ამაზე რომ იფიქროს, იქნება მაგარი ეგოცენტრი.
7. … ვერ წარმოუდგენია.
8. … არ აქვს.

3.
ა. გამყიდველმა ქალბატონმა უთხრა, რომ არ ენერვიულა, რადგან წიგნში სისულელეები ეწერა.
4.
არეული დრო → ომი დამთავრდა, გეშინოდეთ მშვიდობისო
გამომცემელი ლევან თითმერია → ბავშვობის მეგობარი
წიგნის მაღაზიის გამყიდველი → სანდომიანი ასაკოვანი ქალბატონი
წიგნის სათაური → "უაზრო მგზავრი"
კლასიკოსი (მწერალი) → გურამ დოჩანაშვილი
ამდენი დიდხანს არ მიცინია → არც იქამდე და არც მას მერე
მამაჩემის მეგობარი → ძია გოგი
10 ეგზემპლარი სიმბოლურად → მაღაზია "საუნჯეში"
გოგი დემეტრაძე → ჩემი მასწავლებელი
გამოცემის წელი → 1996
წავიკითხე და → სულ სისულელეები ეწერაო
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ბლოკი 3
1.
დავიბადე – სტრიქონი 1
დავამთავრე – სტრიქონი 5
ჩავირიცხე – სტრიქონი 5
ვსწავლობ – სტრიქონი 7
ვცხოვრობ – სტრიქონი 8
მუშაობს – სტრიქონი 2

2.
ა. 2011 → წლის

27 → აპრილს
მე-4 → სკოლა
1993 → წელს
ქალაქ → თბილისში
პირველ → წელს
ეკონომიკის → ფაკულტეტზე
ლიტერატურის → მასწავლებელი
აღმაშენებლის → 153

4.
ლადო ასათიანი დაიბადა ქუთაისში.
ლადო ასათიანი დაიბადა 1917 წლის 14 იანვარს.
ლადო ასათიანმა ბავშვობა გაატარა ცაგერის რაიონში.
ექვთიმე თაყაიშვილი დაიბადა 1863 წლის 3 იანვარს.
ექვთიმე თაყაიშვილი დაიბადა ოზურგეთის მაზრის სოფელ ლიხაურში.

ბლოკი 4
1.
სახელი, გვარი:
დაბადების თარიღი:
დაბადების ადგილი:
მოქალაქეობა:
მისამართი:
საშუალო განათლება:
უმაღლესი განათლება:

მარიამ მაისურაძე
1993 წლის 27 აპრილი
თბილისი
საქართველოს
აღმაშენებლის 153
თბილისის 34-ე საჯარო სკოლა
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი

5.
ა. აუცილებელი არ არის სქესისა და ოჯახური მდგომარეობის მითითება.
ბ. აუცილებელია პირადი მონაცემების, მისამართის, საკონტაქტო ინფორმაციის, სამუშაო გამოცდი-ლების,
განათლებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების მითითება.

თავი II
სამოტივაციო წერილი და გასაუბრება
ბლოკი 1
1.
ვაკანტური პოზიციის დასახელება:

აქტიური ქოლცენტრის ოპერატორი

დამსაქმებელი ბანკი:

ბაზისბანკი

განცხადების გამოქვეყნების თარიღი:

1 ივლისი

საკონკურსო საბუთების მიღების ბოლო ვადა (დედლაინი):

14 ივლისი

საკონკურსო საბუთები:

CV ან ბაზისბანკის განცხადების ფორმა,ფოტო (3/4)
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2.
უმაღლესი განათლება → უნივერსიტეტის დიპლომი
ენების ცოდნა → ენების ფლობა
მომხმარებელთან ურთიერთობა → კლიენტთან ურთიერთობა
3-თვიანი გამოცდლება → 3-თვიანი სტაჟი
დატვირთული გრაფიკი → დაძაბული გრაფიკი
დამოუკიდებლად → ინდივიდუალურად მუშაობა
გუნდურად მუშაობა → ჯგუფურად მუშაობა

3.
ა. ფოსტის კურიერი:

ბ.

გ.

ავტომანქანის მართვის მოწმობა A-კატეგორია;
საშუალო (სკოლის) განათლება;
ინგლისური და რუსული ენების საშუალო სასაუბრო დონეზე ცოდნა.
ოფისის მენეჯერი:
გამართულად მეტყველების უნარი;
ინიციატივის გამოჩენის უნარი;
უმაღლესი განათლება;
დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი.
მიმტანი/ოფიციანტი:
ინგლისური და რუსული ენების საშუალო სასაუბრო დონეზე ცოდნა;
გამართულად მეტყველების უნარი.

ბლოკი 2
1.
კანდიდატი ვაკანსიაზე → სამუშაოს მაძიებელი;
დასახელება → კომპანიის სახელი;
დამსაქმებელი → კომპანია, რომელიც ვაკანსიას აცხადებს;
მიმართვა → ქალბატონებო და ბატონებო;
წერილის დასასრული → წერილის დასკვნითი ნაწილი;
საქმიანობა → საქმე, რომელსაც აკეთებს;
წერილის დაწერის თარიღი → თვე, რიცხვი, წელი.

2.
1. სამუშაოს მაძიებლის სახელი, გვარი;
2. ელფოსტის მისამართი;
3. ტელეფონი;
4. სამუშაოს მაძიებლის მისამართი;
5. წერილის დაწერის თარიღი;
6. კომპანიის დასახელება;
7. მიმართვა-მისალმების ფრაზა;
8. დამსაქმებლის სახელი და გვარი;
9. წერილის ძირითადი ტექსტი;
10. დასკვნითი ნაწილი;
11. ხელმოწერა.

3.
სამუშაოს მაძიებლის სახელი, გვარი – სტრიქონი 1
ელფოსტის მისამართი – სტრიქონი 2
ტელეფონი – სტრიქონი 3
სამუშაოს მაძიებლის მისამართი – სტრიქონი 4
წერილის დაწერის თარიღი – სტრიქონი 5
კომპანიის დასახელება – სტრიქონი 6
მიმართვა — მისალმების ფრაზა – სტრიქონი 7
დამსაქმებლის სახელი და გვარი – .........
წერილის ძირითადი ტექსტი – სტრიქონი 8-23
დასკვნითი ნაწილი – სტრიქონი 24-26
ხელმოწერა – სტრიქონი 27
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4.
სწორია
სამოტივაციო წერილში გარკ-ვევით უნდა ეწეროს, რატომ
სურს კანდიდატს აქ მუშაობა.

არასწორია

√

სამოტივაციო წერილს დიდი ყურადღება არ ექცევა.

√

სამოტივაციო წერილი კარგად უნდა იყოს სტრუქტურირებული.

√

სამოტივაციო წერილში რეალური ფაქტები უნდა ეწეროს.

√

მნიშვნელოვანია სამოტივაციო წერილის ფორმა, შინაარსს
მნიშვნელობა არა აქვს.

√

ბლოკი 3
2.
1.
2.
3.
4.

წერილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 70-80-სიტყვიანი.
უნდა იყოს აღნიშნული, რატომ გინდათ ამ ადგილზე მუშაობა / სტაჟირების გავლა.
უნდა დაწეროთ თქვენი პროფესიული გამოცდილების ან მიღებული განათლების შესახებ.
უნდა დაწეროთ, რატომ ხართ კონკრეტული ადგილისათვის კარგი კანდიდატი.

4.
ა.

მეორე კავშირებითი

წყვეტილი

მივიღო ინფორმაცია

მივიღე ინფორმაცია

მოგახსენოთ დეტალები

მოგახსენეთ დეტალები

შემოგთავაზოთ კანდიდატურა

შემოგთავაზეთ კანდიდატურა

შევიტანო წვლილი

შევიტანე წვლილი

გამოვიყენო ჩემი უნარები

გამოვიყენე ჩემი უნარები

ბ. მსურს, მზად ვარ, მსურს, სურვილი მაქვს, მოხარული ვიქნები.
გ. სასურველი მოქმედება
5.
ა. პირველი და მეორე სვეტის ზმნებს განსხვავებული დაბოლოებები აქვს.
ბ. თუ წყვეტილში ზმნის ფორმა მთავრდება ე-ზე, მეორე კავშირებითში დამთავრდება ო-ზე.
6.
ა. დაწეროთ, იყოს
ბ. სასურველი და აუცილებელი.
გ. სიტყვა: "უნდა"
ბლოკი 4
1.
თამუნა
ავალებს ფილმის თარგმნას

√

აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომი

√

აქვს რეპეტიტორობის გამოცდილება

√

აქვს შემოქმედებითი უნარი

√

შუძლია სწრაფი ბეჭდვა

√

აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა

√

სთავაზობს სტანდარტულ სამუშაო რეჟიმს

√

პუნქტუალურია

√

აქვს მთარგმნელობითი გამოცდილება

√

სთავაზობს ზელიმიტურ ანაზღაურებას

ნათია

√
201

აღმართი

მასწავლებლის წიგნი B1

2.
ა.

ბ.
√
√

√
√
√

სახელი და გვარი

გურამ ბახტაძე

დაბადების ადგილი

ქ. მცხეთა

დაბადების თარიღი

1973 წელი

განათლება / უნივერსიტეტი

თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

2 წელი იმუშავა ქუთაისში

საკუთარ კვალიფიკაციაზე ლაპარაკი
გასაუბრებაზე ადრე მისვლა
გასაუბრებაზე დაგვიანება
გასაუბრებაზე ჩართული ტელეფონით მისვლა
ვაკანსიის დასახელების ცოდნა
საკუთარი ბიოგრაფიის მოყოლა
გასაუბრებაზე მოუწესრიგებლად მისვლა
ყოფილ დამსაქმებელზე უარყოფით კონტექსტში საუბარი

გ. √ მობილური ტელეფონის გამორთვა
√
√
√

სპორტული ჩაცმულობით მისვლა
სამუშაო ადგილის დასახელების ცოდნა
ოჯახის წევრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
კომპანიის შესახებ ინფორმაციის ცოდნა
საკუთარი პროფესიონალიზმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
გასაუბრებაზე მეგობრებთან ერთად მისვლა

4.
ა. სითბო
ბ.

გ.

კომფორტი
მეგობრობა
გასაუბრება ორი ან მეტი ადამიანის უთანხმოებაა.
√ გასაუბრებაზე კანდიდატი ცდილობს, დამსაქმებელს თავი კარგი კუთხით დაანახოს.
√ გასაუბრება ორი ან მეტი ადამიანის ურთიერთობაა.
√ იუმორის გრძნობა კანდიდატის ერთ-ერთი დადებითი მხარეა.
გარეგნობას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს.
ტონი ტოშევის აზრით, იდეალურ კანდიდატს უნდა ჰქონდეს კარგი გარეგნობა და იუმორის კარგი გრძნობა. მან
უნდა შეძლოს დამსაქმებელს თავი კარგი კუთხით დაანახოს.

დ. 1. ამთვიანი გამოსაცდელი ვადა

2. ტესტირება
3. განმეორებითი ტესტირება
4. მუდმივ თანამშრომლად მიღება

თავი III
პროფესიები
ბლოკი 1
2.
ა. ორ სპეციალობას ფლობს 3 დეპუტატი.

სამ სპეციალობას ფლობს 5 დეპუტატი.

ბ. 1. → გ;

2. → დ;
3. → ა;
4. → ბ.
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3.
49

1.

იურისტი

2.

ეკონომისტი

3.

ექიმი

4.

ინჟინერი

5.

სოციალური მეცნიერებების სპეციალისტი

6.

ჰუმანიტარი

7.

მშვიდობისა და უსაფრთხოების კვლევის სპეციალისტი

8.

ფსიქოლოგი

9.

არქიტექტორი

26
14
19
12
20
1
1
1
10

10. ხელოვანი
11. საბუნებისმეტყველო

13
6

12. აგრონომია და სასურსათო ტექნოლოგია
13. ჟურნალისტი

3
1

14. ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება
15. ღვთისმეტყველების სპეციალისტი

1

4.
ა.

სა- ... -ო
საბუნებისმეტყველო

უ-....-ებ-ა
უსაფრთხოება

….-ისტი
ეკონომისტი

სასურსათო

ჟურნალისტი

საწინააღმდეგო

სპეციალისტი

ბ. სასურსათო

უსაფრთხოება
საწინააღმდეგო

ბლოკი 2
4.
სამართლის ზედმიწევნით ცოდნა → იურისპრუდენციის კარგად ფლობა;
თვითმმართველობა → კონტროლის თავად განხორციელება;
ეთიკის კოდექსი → პროფესიული ქცევის მარეგულირებელ ნორმათა ერთობლიობა;
კლიენტის ინტერესის დაცვა → კლიენტის ინტერესის საკუთარ ინტერესებზე წინ დაყენება;
კონფიდენციალობა → საიდუმლო ინფორმაციის დაცვა;
დამოუკიდებლობა → თავისუფლება ყოველგვარი გავლენისგან.

5.
ა. 5 სამართლის ზედმიწევნით ცოდნა
1
1
1
4
5
1
2
5
5
3
5
5
5
1

კონტროლის განხორციელება
ნორმათა ერთობლიობა
ადვოკატის ქცევის დარეგულირება
კლიენტის ნდობა
პროფესიული ქცევის წესები
თვითმმართველობა
კლიენტის პოზიციის დაცვა
ადვოკატის ნდობა
სასიცოცხლო მნიშვნელობის პირობა
დამოუკიდებლობა ყოველგვარი გავლენისგან
სწრაფად და ნათლად აღქმა
ორატორული ხელოვნების ფლობა
საიდუმლო ინფორმაციის დაცვა
კლიენტის ინტერესის დაცვა
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7.
დამაფიქრებელი ფაქტორები
1. ზედმიწევნით იცოდეს სამართალი.
2. ჰქონდეს საკითხის სხარტად აღქმის, დეტალებზე
დაკვირვების და ანალიზის უნარი.

მომხიბვლელი ფაქტორები
1. სახელმწიფოს ჩარევისა და მითითებების გარეშე
ახორციელებს პროფესიული ქცევის წესებს.
2. თავისუფალია ყოველგვარი გავლენისაგან.

ბლოკი 3
1.
ფეხბურთელებს არ მოსწონთ თავიანთი პროფესია.
ისინი ახლა ფეხბურთელები არიან, მაგრამ შეიძლება სხვა პროფესია აერჩიათ.
ცნობილი ფეხბურთელების საქმეები ცუდად მიდის.
ცნობილი ფეხბურთელები პროფესიას იცვლიან.

√

2.
ანდრეს ინიესტა ფეხბურთელი რომ არ გამხდარიყო, მეღვინე იქნებოდა.
კრიშტიანუ რონალდუ ფეხბურთელი რომ არ ყოფილიყო, მსახიობი გახდებოდა.
ფრანჩესკო ტოტი – სხვა ამპულაში მისი წარმოდგენა ძნელია.
ლეო მესი ფეხბურთელი რომ არ ყოფილიყო, ტკბილეულის მწარმოებელი კომპანიის თანამშრომელი გახდებოდა.
ჯიუნეით ჩაქირი მსაჯი რომ არ გამხდარიყო, თურქული არმიის უერთგულესი ასკერი იქნებოდა.
მარიო ბალოტელი ფეხბურთელი რომ არ ყოფილიყო, რესტორნისა და სასტუმროს მცველი გახდებოდა.

4.

5.

პროფესია = ხელობა

იქნებოდნენ, იქნებოდა, გახდებოდა.

ა. იქნებოდა → იქნება

ბ. -ოდ

იქნებოდნენ → იქნებიან
გახდებოდა → გახდება

ბლოკი 4
3.
ა. ფოსტალიონი არის ის, ვინც ახარისხებს წერილებს და მიაქვს დანიშნულ ადგილზე ავტომობილით ან ფეხით.
ბ. ფერმის მუშაკი არის ის, ვინც მართავს ფერმას, რანჩოს, სათბურს, ინკუბატორს და სხვა სასოფლო-სამეურნეო
დაწესებულებას.

გ. გაზეთის რეპორტიორი არის ის, ვინც ეძებს მნიშვნელოვან ფაქტებს და ამზადებს მასალას.
დ. ტურისტული აგენტი არის ის, ვინც არჩევს ტურებს ტურისტებისთვის.
ე. ხის მჭრელი არის ის, ვინც ჭრის ხეს ცულის ან ბენზოხერხის მეშვეობით.
ვ. ბორტგამცილებელი არის ის, ვინც ეხმარება ფრენის დროს თვითმფრინავის მგზავრებს.
ზ. ხარატი არის ის, ვინც ამუშავებს მეტალსა და პლასტმასს და მართავს დაზგა-დანადგარებს.
თ. ტიპოგრაფიის მუშაკი არის ის, ვინც მართავს პოლიგრაფიულ მოწყობილობებს.
ი. საგადასახადო ინსპექტორი არის ის, ვინც საზღვრავს საგადასახადო ვალდებულებებს და ამოიღებს გადასახადებს
ცალკეული პირებისა და ფირმებისგან მოქმედი კანონმდებლობისა და წესების შესაბამისად.

თავი IV
მოგზაურობა
ბლოკი 1
1.
ა. საცოცი მონაკვეთი;

საცხენოსნო მონაკვეთი;
სამანქანო მონაკვეთი;
საფეხმავლო მონაკვეთი;
მაღალმთიანი სასიარულო მონაკვეთი;
საკარვე ადგილი;
საიერიშო კარავი.
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ბ. სა-ცხენოსნ-ო ცხენი;

სა-მანქან-ო მანქანა;
სა-ფეხმავლ-ო ფეხი;
სა-სიარულ-ო სიარული;
სა-კარვ-ე კარავი;
სა-იერიშ-ო იერიში.

გ. მიმართულება
დანიშნულება
სადაურობა

√
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2.
მწვ. = მწვერვალი
მ = მეტრი
სთ = საათი
სამხ. = სამხრეთი
ჩრდ. = ჩრდილოეთი

3.
ა. √

ბ. √

მთამსვლელი
რეჟისორი
ჟურნალისტი
ფოტოგრაფი

"ევერესტი"
"მყინვარწვერი"
"უშბა"
"კილიმანჯარო"

გ.

მთამსვლელთან
რეჟისორთან
ჟურნალისტთან
ფოტოგრაფთან

√

4.
ყველაზე დიდი პაუზა – როცა პირველ შვილს ელოდებოდა.
პირველი სურვილი მთაში წასვლის – ბავშვობაში, როცა ბიბლიოთეკაში სათავგადასავლო წიგნებს კითხულობდა.
პირველი ალპინიადა – 1979 წელი.
პირველი სერიოზული და ყველაზე ტრაგიკული ექსპედიცია – 1984 წელი.

5.
მას მოსწონს მსახიობის პროფესია. ამბობს, რომ საინტერესო და სახალისო პროფესიაა

6.
სწორია

არასწორია

კონსულტაცია სჭირდებოდა მთასთან დაკავშირებით
უნდოდა როლი შეეთავაზებინა მისთვის ფილმში

√
√

მსახიობის დუბლიორად ფილმში რთული ილეთების
განხორციელებისთვის

√

ბლოკი 2
1.
2
3
1
6
5
4

დასაბანაკებელი მიწის მონაკვეთის მოწესრიგება
კარვის გაშლის სიმულაცია
დასაბანაკებელი ადგილის შერჩევა
კარვის ელვა-შესაკრავის შეკვრა
ზედა ტენტის დამაგრება
პალოების ჩარჭობა მიწაში

2.
ა.

თანამიმდევრობა

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ილუსტრაცია

1

2

3

4

5

6

3.
კარვის კარის "ელვა შესაკრავი" აუცილებლად დაკეტილი უნდა იყოს.
გაშლამდე აუცილებლად უნდა შევამოწმოთ, რომ მიწაზე წვეტიანი ნაწილები არ იყოს.
კარავი პირველად სახლში უნდა გაშალოთ.
"იატაკის" ოთხივე კუთხე კარგად უნდა იყოს დაჭიმული.
კარავი ცეცხლისგან მოშორებით, ქარის მიმართულების საწინააღმდეგო მხარეს უნდა გაშალოთ.
ზედა და ქვედა ტენტი ერთმანეთს არ უნდა ეხებოდეს
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4.

5.
ა. გაიშალოს

უნდა

დაიკეტოს
დაიჭიმოს

6.
კარვის კარის "ელვა შესაკრავი" აუცილებლად უნდა დაიკეტოს.
გაშლამდე აუცილებლად უნდა შემოწმდეს, რომ მიწაზე წვეტიანი ნაწილები არ იყოს.
კარავი პირველად სახლში უნდა გაიშალოს.
"იატაკის" ოთხივე კუთხე კარგად უნდა დაიჭიმოს.
კარავი ცეცხლისგან მოშორებით, ქარის მიმართულების საწინააღმდეგო მხარეს უნდა გაიშალოს.
ზედა და ქვედა ტენტი არ უნდა შეეხოს ერთმანეთს.

ბლოკი 4
3.
კომფორტული ტური

მთაში მოგზაურობა

ა.

ზღვაზე დასვენება

შოპინგის ტური

ლაშქრობა კარვით

ტური ბათუმში
ლაშქრობა ფშავხევსურეთში

ბ.
ნიუ-იორკი,
ვაშინგტონი,
ფილადელფია,
ბოსტონი, მონრეალი,
ოტავა, ნიაგარის
ჩანჩქერი

გ.

შოპინგ ტური
იტალიაში – მილანში

დ.
ე.

ბანაკი ყაზბეგში

თავი V
სპორტი
ბლოკი 2
3.
ლახტი:

სარტყელი ანუ ქამარი

ლელო:

ბურთი

მიპატიჟება:

ცხენი

საჯილდაო ქვის აწევა:

ქვა

4.
ლახტი:

1. თითოეულ გუნდში 5-5 ან 6-6 მოთამაშეა.
2. თამაშს ის იწყებს, ვისაც ლახტი შეხვდება.

ლელო:

1. საჭიროა 2/3 კმ სიგრძის ადგილი.
2. მოედნის შუა ადგილას ბურთს მაღლა შეაგდებდნენ და ვინც დაიჭერდა, ის ცდილობდა
მოწინააღმდეგეთა წრე გაერღვია.

მიპატიჟება:

1. ცხენოსანი ქალი გამოდის მოედანზე და სადავით მეორე ცხენიც გამოჰყავს.
2. მამაკაცი ვალდებულია, ის ვარჯიშები გაიმეოროს, რასაც მხედარი ქალი შეასრულებს.

საჯილდაო ქვის აწევა:

მონაწილეებს ქვა მიწიდან უნდა აეღოთ, მუხლამდე აეტანათ და ნაბიჯი გადაედგათ.

206

თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე ქუთათელაძე

5.
რომ / და / რასაც...

ვინც / რომელსაც / რომელიც , …?

1. ...ერთმანეთისგან თანაბარი მანძილის დაშორებით 1. კენჭი რომელსაც შეხვდება, ის გუნდი წრეში ჩადგება.
დაალაგებენ ქამრებს ისე, რომ სარტყელი ხაზს
ეხებოდეს...
2. ქარის გატარება, ანუ ქვის მიწიდან აღება, მუხლამდე 2. მოედნის შუა ადგილას ბურთს მაღლა შეაგდებდნენ და
აწევა
ვინც დაიჭერდა, ის ცდილობდა მოწინააღმდეგეთა წრე
გაერღვია.
3. შეუძლიათ წრიდან დამცველის გამოთრევა და ამით 3. ამაში ხელს უწყობდნენ თანაგუნდელები, რომლებიც
მისი თამაშიდან გამოთიშვაც.
გუნდად მიჰყვებოდნენ უკან.
4. თუ მობურთალი დაიღლებოდა, ბურთს თანაგუნდელს 4. ვინც ლოდს ოდნავ მაინც ააცილებდა მიწას, ის ხუთი
გადასცემდა და მოწინააღმდეგეთა ლელოსკენ უკვე ის ვერცხლით უნდა დაჯილდოებულიყო;
მიიწევდა.
5. მამაკაცი ვალდებულია, ის ვარჯიშები გაიმეოროს, 5. კვირიკეს XI საუკუნის სალოცავის ეზოში, კვირიკობა
რასაც მხედარი ქალი შეასრულებს.
დღეს, (28 ივლისი) იმართებოდა შეჯიბრება საჯილდაო
ლოდის აწევაში, რომელსაც "ბაჩა-ლიკედ" ერქვა.

6.

7.

1. სარტყელი ანუ ქამარი.
2. თანაბრად ანუ სინქრონულად.
3. ქარის გატარება ანუ ქვის მიწიდან აღება.

სარტყელი = ქამარი
თანაბრად = სინქრონულად
ქარის გატარება = ქვის მიწიდან აღება

ბლოკი 3
2.
გადმოცემის მიხედვით ოლიმპიური თამაშები ღმერთებმა, დიდმა მბრძანებლებმა და გმირებმა დააწესეს. მითის
მიხედვით, ოლიმპიური სტადიონი ჩვენს ერამდე მეჩვიდმეტე საუკუნეში ჰერაკლემ მოაწყო. ეს სტადიონი მან მამის,
ზევსის გამარჯვების საპატივსაცემოდ დააარსა.

3.

4.

ა. ზევსის პატივსაცემად
ბ. მეჩვიდმეტე საუკუნეში
გ. 776 წელს

ა. ზევსის გამარჯვების საპატივსაცემოდ.
ბ. 4 წელიწადში ერთხელ.

5.
ვინ?

ზევსი

რა?

ოლიმპიური თამაშები

სად?

ოლიმპიაში

როდის?

როცა ზევსმა ქრონოსი დაამარცხა

რატომ?

ზევსის თაყვანსაცემად

ბლოკი 4
2.
მონაწილეთა ასაკი:

7 წლიდან

აღჭურვილობა:

სამაშველო ჟილეტი და ჩაფხუტი

მონაწილეთა რაოდენობა:

პოპულარულია 6-8-კაციანი

ინსტრუქტორის მოვალეობა:

ინსტრუქტორი ზის ნავის უკანა ნაწილში, აძლევს
ბრძანებებს მონაწილეებს და მართავს ნავს.

ნავის სწორად წასაყვანად საჭიროა:

ეკიპაჟს წევრები სინქრონული მოსმით ხელს უწყობენ
ინსტრუქტორს, რათა სწორად წაიყვანონ ნავი.
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4.
ა. დახვედრა აეროპორტში
ბ. ექსკურსია თბილისში
გ. პიკნიკი მთიულეთის ბუნებაში
დ. ფოტოგრაფის მომსახურება
ე. ინსტრუქტაჟი
ვ. ვერტმფრენით მგზავრობა
ზ. საჯომარდო აღჭურვილობა

√
√
√
√
√

7.
სპორტის სახეობა:

ფრისბი

მონაწილეთა/გუნდების რაოდენობა

2 გუნდი, სულ 14 მონაწილე.

თამაშის აუცილებელი ატრიბუტი

დისკი

თამაშის მიზანი

მოთამაშეებმა დისკი "მიიტანონ" და დაიჭირონ ამ ჩათვლის ზონაში.

8.
მოედანს გააჩნია ჩათვლის ზონები, მოთამაშეებმა დისკი უნდა "მიიტანონ" და დაიჭირონ ამ ჩათვლის ზონაში. დისკი
გადაეცემა მოწინააღმდეგე გუნდს, თუ ნასროლი დისკი დავარდება ძირს, გაცდება მოედანს, ან ჩაჭრის მოწინააღმდეგე
გუნდის მოთამაშე.

თავი VI
თავისუფალი დრო
ბლოკი 1
2.
თ

ა

ვ

ი

ს

უ

ფ

ა

ლ

ი

დ

რ

ო

3.
ა. დროს ვკლავ

საქმე არ მაქვს, დრო გამყავს.

ჩემს ჭიას ვახარებ

ვაკეთებ იმას, რაც მომწონს, მიუხედავად იმისა,
რომ პროფესიონალი არ ვარ.

გულხელდაკრეფილი ვზივარ

უსაქმურად ვარ, არაფერს ვაკეთებ.

დრო თავზე საყრელად მაქვს

უამრავი თავისუფალი დრო მაქვს.

5.
ა. პოპულარულობა – პოპულარული
შემოსავალი – შემოსავლიანი

ბ. პოპულარულობა – პოპულარული
შემოსავალი – შემოსავლიანი

გ.

±

=

პროფესიონალური

არაპროფესიონალური

პრესტიჟული

არაპრესტიჟული

პოპულარული

არაპოპულარული

6.
2 ტექნიკური პროგრესი და ფართო მასშტაბები
1 დაგეროტიპი
3 პრესტიჟული პროფესია
208

თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე ქუთათელაძე

7.
ფოტოგრაფია: პოპულარული, შემოსავლიანი, განვითარებული, პრესტიჟული.

8.
ფოტოგრაფია ძველად: ძვირი; ერთ-ნახევარი საუკუნის წინ დაიბადა;

9.
ფოტოგრაფია დღეს: ტექნიკური პროგრესი; ფართო მასშტაბები; უნიკალური გამოსახულებების აღბეჭდვის
საშუალება; კამათი სტილის, ტექნიკისა და თემის შესახებ; პოპულარული; შემოსავლიანი; ფოტოაპარატების
განვითარება; პრესტიჟული პროფესია.

10.
გადაცემის
ავტორი –
ლიზი

დეა

ზოგს პროფესიონალური კამერა სახლში უგდია.
ფოტოგრაფია დღეს მარტივი გზაა რეალობის აღბეჭდვის.

ნიკა
√

√

ძირითადად იღებს ადამიანებს, ხან - ცხოველებს.

√

ფოტოგრაფია ჩემთვის შემოქმედებაა.

√

ტელეფონით დავიწყე, გადავედი კამერაზე.

√

ფოტოგრაფია დღეს უფრო პოპულარულია, ვიდრე ადრე იყო.
ბავშვობიდან იღებს ფოტოებს

√
√

საქართველოში ერთ-ერთი პირველი ვარ, ვინც ფრიზლაიტს
(სინათლით ხატვას) მივაგენი.
არ ამჟღავნებს ფოტოებს თვითონ.
სამოყვარულოდ იღებს ფოტოებს.

√
√
√

ბლოკი 2
2.
სტუდენტებს საკმარისი ფული აქვთ, რომ გაერთონ.
√ სტუდენტებს მატერიალური პრობლემები აქვთ.
გასართობი საშუალებები არ არსებობს საქართველოში.
√ უნივერსიტეტი არ სთავაზობს სტუდენტებს გასართობ საშუალებებს.

3.
თითოეული უნივერსიტეტის საქმიანობა მიმართული უნდა იყოს უნივერსიტეტში ჯანსაღი სტუდენტური გარემოს
შექმნისკენ.
გასართობი ადგილები ნაკლებად არის ჩვენ გარშემო, ნაწილს კი დასვენების დღეების რომელიმე დაწესებულებაში
გატარების მატერიალური შესაძლებლობა არ აქვს, რათა სტუდენტებმა შეძლონ საკუთარი შესაძლებლობების
გამოყენება სხვადასხვა მიმართულებით და ერთმანეთთან დაახლოების საშუალებაც მიეცეთ.

4.
მიზეზი: ნათესაობითი ბრუნვა + გამო
მიზანი: ნათესაობითი ბრუნვა + მიზნით

ბლოკი 3
1.
მწერალი

2.
იდეის ავტორს სურდა თავისი წიგნი მიეტანა მკითხველამდე ყოველგვარი ჩარევის, ღონისძიებების გარეშე, შემდეგ
ეს იდეა გადაიტანა სხვა წიგნებზეც და ასე დაიბადა მოხეტიალე წიგნების იდეა.
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3.
იპოვა მკითხველმა და წაიღო.

6.
ა. წიგნისა და საავტორო უფლებების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით.
ბლოკი 4
2.
ბლოგის ავტორი ქუჩაში მომხდარ შემთხვევას აღწერს, რომელიც მსხვერპლით დასრულდა.
√ ფლეშმობში მონაწილეობა ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია.
ფლეშმობი შეიძლება ერთმა ადამიანმა მოაწყოს.
√ ფლეშმობი ხალხმრავალ ადგილებში ეწყობა.
√ ფლეშმობის ქართველი მოყვარულები სოციალური ქსელებით უკავშირდებიან ერთმანეთს.
ფლეშმობის მიზანია, შეაშინოს ქუჩაში ფეხით მოსიარულეები.
√ ხშირად ფლეშმობს კომპანიები რეკლამისთვის იყენებენ.
√ ფლეშმობი გართობის საშუალებაა.
ფლეშმობი იგივეა, რაც ცეკვა.
მონაწილეები გამვლელებს წინასწარ აფრთხილებენ ფლეშმობის დაწყების შესახებ.
სასურველია, ფლეშმობში ცოტა ადამიანი იღებდეს მონაწილეობას.

3.
ა. ფლეშმობი განსაკუთრებით პოპულარულია ახალგაზრდებში, რომლებიც დიდი სიამოვნებით იღებენ მონაწილეობას

ამ სანახაობაში.
ბ. ხშირად ფლეშმობი შოკისმომგვრელია გარშემომყოფებისთვის, რომლებმაც წინასწარ არაფერი იციან ღონისძიების
ჩატარების შესახებ.
გ. ფლეშმობი ხშირად იგეგმება დიდი კომპანიების მხარდაჭერით, რომელსაც შეიძლება სარეკლამო დატვირთვა
ჰქონდეს.

4.
რომელსაც;

რომელსაც;

რომელსაც;

რომელიც.

თავი VII
თბილისი და ქალაქში გადაადგილება
ბლოკი 1
1.
ა. შენობის სახელწოდება / ფუნქცია

სასტუმრო თბილისი მარიოტი

უბანი

მთაწმინდა

ქუჩა

რუსთაველი

როგორ მივიდეთ?

ბ. შენობის სახელწოდება / ფუნქცია

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე.

უბანი

მთაწმინდა

ქუჩა

რუსთაველი

როგორ მივიდეთ?

გ. შენობის სახელწოდება / ფუნქცია
უბანი

ვაკე

ქუჩა

ი. ჭავჭავაძის გამზირი 1

როგორ მივიდეთ?
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ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე ქუთათელაძე

2.
სტატიის ავტორი

კახა თოლორდავა

სტატიის სათაური

ერთხელ ავჭალაში

რუბრიკა

თბილისის უბნები თვალის ერთი შევლებით

ჟურნალი

"ლიბერალი"

თარიღი

16 ნოემბერი, 2010

3.
სწორია
ავჭალაში ტრამვაით მისვლა შეიძლება.

არასწორია

ამ უბანში ბევრი მრავალსართულიანი სახლია.

√

ავტორი ავტოსაგზაო შემთხვევას გადააწყდა.

√

კახა თოლორდავამ
გადაუღო სურათი.

გაფენილ

ტანსაცმელს

√

ვახტანგ ლომიშვილის ეზოში თორმეტი ციხესიმაგრე დგას.
ჯვრისწერის გამო ეკლესიის ეზოში თავისუფალი
ადგილი არ არის.

არ ვიცი

√

√
√

4.
ავი = ბოროტი, ცუდი, ანჩხლი, კაპასი, მოჩხუბარი
ავი ≠ კეთილი, კარგი, წყნარი, ჩუმი, თვინიერი

5.
ა. ახლა უკვე მარცხნივ, მტკვრის მიმართულებით ვეშვები, ადრე რომ შემაშინე.
ებელ "ავ ჭალებად" მოიხსენებდნენ

6.
ა. ქუჩაზე გადავდივარ.

ბ.

ნაკელის სუნით კი კერძო სახლებით და ხეხილის ბაღებით გარშემორტყმული ორღობეების ის ლაბირინთია
გაჟღენთილი, სადაც ახლა მივაბიჯებ.
მტკვრის მიმართულებით ვეშვები.
ისტორიული ციხე-სიმაგრისკენ ვეშვები.
კახა თოლორდავა ლიანდაგის ნაჭრილობევს მიუყვებოდა, მარჯვნივ გაუხვია და ქუჩაზე გადავიდა, სადაც
ნაკელის სუნით კერძო სახლებით და ხეხილის ბაღებით გარშემორტყმულ ორღობეებს ჩაუარა. შემდეგ მტკვრის
მიმართულებით ისტორიული ციხე სიმაგრისკენ დაეშვა.

7.
ა. მტკვრის მიმართულებით ვეშვები → მტკვრისკენ ვეშვები

ბ.

ტრამვაის გაუქმებულ ლიანდაგს მივუყვები → ტრამვაის გაუქმებული ლიანდაგის გასწვრივ მივდივარ
ქუჩაზე გადავდივარ → ქუჩას ვკვეთ
ქალაქის მიმართულებით მივაბიჯებ → ქალაქისკენ მივაბიჯებ
თუ სიტყვა მთავრდება 1 -ზე, "-ისკენ" დაბოლოების დამატებისას ა
თუ სიტყვა მთავრდება 2-ზე, "-ისკენ" დაბოლოების დამატებისას ბ
თუ სიტყვა მთავრდება 3-ზე, "-ისკენ" დაბოლოების დამატებისას გ

ბლოკი 2
2.
შეიკარი;
მიხვდები;
სჭირდები;
მომავალს;
თუ ღვედი სულ თან გაქვს!
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3.
ბ. ღვედს იმიტომ იკეთებენ, რომ ჯარიმის ეშინიათ.
4.
ა.

მომხრე
1. სიკვდილიანობის
ამცირებს.
2. საზოგადოებას
აყენებს.

ალბათობას
ეკონომიკურ

მოწინააღმდეგე
25-ჯერ 1. საფრთხეს არავის უქმნის.
ზარალს 2. ადამიანების თავისუფლებას ზღუდავს.

5.
როდესაც;

სადაც;

როდესაც;

როგორიც.

ბლოკი 3
1.
ტრანსპორტი:

უბანი:

1. ავტობუსი
2. ტაქსი
3. მეტრო

1.
2.
3.
4.
5.

გლდანი
ვერა
მთაწმინდა
ვაკე
ნაძალადევი.

3.
ავტობუსი, ავტომობილი, ტრამვაი, ეტლი, სატვირთო ავტომობილი

4.
ა.

უბნელი

უბანი

მთაწმინდელი

მთაწმინდა

სოლოლაკელი

სოლოლაკი

დიღმელი

დიღომი

წყნეთელი

წყნეთი

ვერელი

ვერა

ვაკელი

ვაკე

ავლაბრელი

ავლაბარი

გ. 1. თუ უბნის დასახელება მთავრდება (ა;ი) ხმოვანზე, მაშინ "-ელ" დაბოლოების დართვისას იკარგება ბოლო

ხმოვანი.
2. თუ უბნის დასახელება მთავრდება ო+მი- ზე, მაშინ "-ელ" დაბოლოების დართვისას იკარგება ორივე ხმოვანი
(ო და ი).
3. თუ უბნის დასახელება მთავრდება ა+რი, მაშინ "-ელ" დაბოლოების დართვისას იკარგება ორივე ხმოვანი
(ა და ი).

ბლოკი 4
1.
ტრანსპორტი: კონკა, ცხენის რკინიგზა

2.
სატრანსპორტო საშუალებები თბილისში
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თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე ქუთათელაძე

3.
სწორია:

არასწორია:

1. თბილისში პირველი ტრანსპორტი 127 წლის წინ ამოქმედდა.
2. თბილისის გარეთ გადაადგილება მოსახლეობას ფეხით უწევდა.
3. ომნიბუსით მგზავრობა უფასო იყო.
4. პირველი ტროლეიბუსი თბილისში 1934 წელს გამოჩნდა.
5. 90-იან წლებში თბილისში მხოლოდ მეტრო ფუნქციონირებდა.

4.
1. მაგრამ

2. რომელიც

3. რაც

4. რომელიც

თავი VIII
საყიდლები
ბლოკი 1
1.
ა. საყიდლების შესახებ, ფეხსაცმლის შესახებ.
ბ. პრანჭია, მეტიჩარა, ლამაზი, ცანცარა.
გ. აღარ მოვიქცევი ისე ცუდად, როგორც ვიქცეოდი.
3.
გ. მკითხველს შეახსენოს, რომ ფულის გონივრულად ხარჯვაა საჭირო.
4.
6.
ბ. ავადმყოფობა
მომავალი დრო: ი- + V + ებ

7.
1. დაუჯერებთ;
2. დახარჯავთ;
3. დაივიწყებთ;
4. გადაიხდით.

8.
მომავალი დროის ფორმები მოცემულ წინადადებებში გამოხატავს რჩევის მიცემის დროს გამოსაყენებელ საჭირო
ფორმებს.

ბლოკი 2
3.
სესხი → ბანკის ვალი
ვადა → კონტრაქტით დადგენილი დრო
ხელფასი → შემოსავალი
განვადება → ნაწილ-ნაწილ გადახდა

ღირებულება → ფასი
თანხა → ფული
მსესხებელი → სესხის მქონე პირი, კლიენტი
ხელშეკრულება → კონტრაქტი

4.
ბ. საქართველოს ბანკი
რის საფუძველზე გაიცემა სესხი?

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის საფუძველზე;

რამდენი უნდა იყოს თვიური შემოსავალი?

თვეში 200 ლარი;

რამდენს უნდა შეადგენდეს სესხის მოცულობა?

მინიმალური ღირებულება 150 ლარიდან 5000 ლარამდე;

სესხის ვადები

3-24 თვე;

ვის შეუძლია სესხით სარგებლობა?

20-დან 70 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეებს.
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რესპუბლიკა ბანკი
რის საფუძველზე გაიცემა სესხი?

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის საფუძველზე;

რამდენი უნდა იყოს თვიური შემოსავალი?

მინიმუმ 200 ლარი;

რამდენს უნდა შეადგენდეს სესხის მოცულობა?

მინიმუმ 200 და მაქსიმუმ 5000 ლარს;

სესხის ვადები

1-დან 24 თვემდე ;

ვის შეუძლია სესხით სარგებლობა?

საქართველოს მოქალაქეებს 18-დან 65 წლამდე.

კრედო
რის საფუძველზე გაიცემა სესხი?

გამოაწერინოთ ანგარიშფაქტურა მაღაზიის გამყიდველს;

რამდენი უნდა იყოს თვიური შემოსავალი?

ხელფასის ცნობა არ არის საჭირო;

რამდენს უნდა შეადგენდეს სესხის მოცულობა?

არ არის მთითებული;

სესხის ვადები

არ არის მთითებული;

ვის შეუძლია სესხით სარგებლობა?

ვაჭრობის, წარმოებისა და მომსახურების სფეროში
მოღვაწე მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესმენებს.
ფერმერებს,
ტურისტულ
სფეროში
მოღვაწე
ბიზნესმენებს, სასტუმროების მეპატრონეებს, საოჯახო
სასტუმროების და ბინის გამქირავებლებს.

ვი-თი-ბი ბანკი
რის საფუძველზე გაიცემა სესხი?

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის საფუძველზე;

რამდენი უნდა იყოს თვიური შემოსავალი?

არ არის საჭირო შემოსავლების დადასტურება;

რამდენს უნდა შეადგენდეს სესხის მოცულობა?

150 – 5000 ლარი;

სესხის ვადები

24 თვემდე;

ვის შეუძლია სესხით სარგებლობა?

განვადებით სარგებლობა შეუძლია, როგორც ვითიბი
ბანკის, ასევე საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი სხვა
ბანკის კლიენტს.

ბლოკი 3
3.
1. → დ. უმსხვილესი კომპანია.
2. → ე. ინტერნეთ-მაღაზიით სარგებლობის გამომწვევი მიზეზები.
3. → ა. რა უნდა გაითვალისწინოთ ინტერნეტ-ვაჭრობისას?
4. → ბ. გადამზიდავი ფირმები.
5. → გ. გაუთვალისწინებელი შემთხვევები.

4.
კომპანია "ამაზონი" დაარსების დღიდან უამრავი ტიპის
პროდუქციას სთავაზობს მყიდველს.

X

ინტერნეტმაღაზიაში შეძენილი, ნებისმიერი თანხის
ნივთის მიუხედავად საფასურთან ერთად იხდი მხოლოდ
ტრანსპორტირების ფულს.

X

ინტერნეტმაღაზიაში ნივთის შეძენას არანაირი რისკი არ
ახლავს.

X

ინტერნეტვაჭრობა დღითიდღე მეტ პოპულარულობას იძენს.

√

ბლოკი 4
1.
ა. ონლაინშოპინგის შესახებ.
ბ. ონლაინშოპინგ ფესტივალს.
გ. შესაძლებელია პროდუქციის შეძენა უპრეცედენტო ფასდაკლებებით.
დ. Unipay.ge-ზე დარეგისტრირება.
214

თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე ქუთათელაძე

4.
ა. უნდა განაახლოთ ბრაუზერი ახალი ვერსიით. უნდა იშოპინგოთ სარწმუნო ონლაინმაღაზიებში. ისეთ კომპანიებში,

ბ.

როგორებიცაა მაგალითად: Better Business Bureau და Truste.
მობილური აპლიკაციით სარგებლობისას უნდა დარწმუნდეთ, რომ იგი გადმოწერილია სარწმუნო წყაროებიდან,
როგორებიცაა Apple App Store და Google Play.
ნუ შეიძენ საზოგადოებრივი ინტერნეტით (wi-fi), მაგალითად, კაფეში. ამან პირადი ინფორმაცია შესაძლებელია
რისკის ქვეშ დააყენოს.
შუამავალი კომპანიების მეშვეობით გეძლევა იმ კონკრეტული ქვეყნის მისამართი, საიდანაც იწერ ამანათს. ეს
აადვილებს მთელ რიგ პროცედურებს და ზოგავს დროს, რომელიც ასეთი ძვირფასია, როცა სასურველ ნივთს
ელოდები.

5.
1.
2.
3.
4.

გამოწერისას ინტერნეტ-მაღაზიის შენს ანგარიშში უნდა მიუთითო შუამავალი კომპანიისგან მიღებული მისამართი.
ამანათს კურიერი მოგართმევს სახლში ან თავად უნდა ეწვიო ოფისს.
Pay-Pal-ზეც ერთგვარი პირადი ანგარიში უნდა შექმნა, მხოლოდ გახსნისას უნდა მიუთითო შენივე მისამართი.
როდესაც საყიდლებისთვის კომპიუტერთან მოკალათდები, უნდა გაითვალისწინო რამდენიმე რჩევა.

6.
1. უნდა მოერიდოთ რამის ყიდვის აკვიატებულ სურვილს.
2. უნდა დაუმტკიცოთ საკუთარ თავს, რომ ეს სურვილი თქვენზე ვერ იბატონებს.
3. უნდა მოუწყოთ საკუთარ თავს "კვირა შოპინგის გარეშე".

თავი IX
მომხმარებლები და გადასახადები
ბლოკი 1
2.
1. დენი;

2. გაზი;

3. წყალი.

3.
ა. ვინ?

ამერიკის მკვიდრი კაცი;

სად?

ამერიკაში;

რა? (პრობლემა)

მოსდიოდა გაზის ქვითარი, რომელსაც ეწერა გადასახდელი თანხა: 0,00 დოლარი;

როგორ? (გადაჭრის გზა) გამოწერა ჩეკზე 0,00 დოლარი და მიუტანა ბანკს. ბოლოს, ყველაზე მაღალ
ინსტანციაშიც კი მივიდა.

4.
2. მსურს, გამოვხატო ჩემი აღშფოთება...;
6. თქვენი კომპანიის შეცდომის გამო დამეკისრა გადასახადი...;
11. რამდენჯერმე უშედეგოდ მივმართე შემდეგ ინსტანციებს: ... .

5.
3. ადრესატის
მისამართი;
2. მისალმება;
4. პრობლემის აღწერა;
6. პრობლემის მოგვარების
მოთხოვნა;
7. დამშვიდობება.
5. ავტორის მისამართი;
1. ხელმოწერა;
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ბლოკი 2
2.
სტრიქონი
უცნაური გადასახადების წარმოშობა

1; 6

ლაშქრობაში წასვლაზე უარის თქმა

6; 7; 8; 9

ინგლისში გადასახადების გასამმაგების მიზეზი

6; 7; 8; 9; 10; 11

3.
საზოგადოებრივი ტუალეტებით სარგებლობის
გადასახადი

მეფეს სურდა მიეღო სარგებელი ყველა საქმიდან.

შიშის გადასახადი

ჯარისკაცთა რაოდენობის ზრდა.

გადასახადი ღორებისათვის ნაპოლეონის დარქმევის
გამო

მეფის სახელი რომ არ შეურაცხყოფილიყო.

რკინიგზის სადგურებზე კოცნის გადასახადი

მატარებლის გასვლა რომ არ დაყოვნებულიყო.

გადასახადი მძინარე მეხანძრის გაღვიძებისთვის

პროფესიული საქმიანობით გადაღლილი მეხანძრე არ
შეეწუხებინათ.

მშვიდობის გადასახადი

ქვეყანაში სიმშვიდის შენარჩუნების მიზნით.

გადასახადი მამლის ყივილზე

მოსახლეობა რომ არ შეწუხებულიყო.

4.
აკრძალულია (აკრძალული არის):

ეკრძალება(თ):

ჰიუსტონში აკრძალულია ლუდით ვაჭრობა კვირა
შუაღამის შემდეგ.

თუმცა იმავე კანონით ველოსიპედისტებს ხმოვანი
სიგნალის გამოყენება ეკრძალებათ.

მაიამიში აკრძალულია ველოსიპედით სიარული ხმოვანი ფლორიდაში გაუთხოვარ ქალებს ეკრძალებათ
სიგნალების გარეშე.
კვირაობით პარაშუტით ხტომა.
ალიფორნიაში აკრძალული არის კოვბოის ჩექმების
ოკლაჰომაში სამზე მეტ ძაღლს ეკრძალება ერთად
ტარება იმ პირების მიერ, რომელთაც არ ჰყავთ 2 ძროხა შეკრება, თუ მათ არა აქვთ ამისათვის სპეციალური
მაინც.
ნებართვა ქალაქის მერისაგან.
დენვერში ეკრძალებათ მეზობლისაგან მტვერსასრუტის
თხოვნა.

5.
ა. აკრძალვა მიემართება არსებით სახელებს.
ბ.
გ.

ეს არსებითი სახელებია: ველოსიპედისტები, ქალები, ძაღლები.
არსებითი სახელები დგას მიცემით ბრუნვაში.
პირველი სვეტის ფორმებში არ ჩანს სუბიექტი.
1. -ენიანი ვნებითის ფორმებთან (მესამე პირში ე—ება აფიქსებით) ბენეფიციარი, რომელსაც მიემართება
მოქმედება, დგას მიცემით ბრუნვაში.
2. შედგენილი შემასმენელი (მიმღეობა + არის, მაგ., აკრძალული არის) გამოხატავს უპირო მოქმედებას, ანუ
მოქმედებას სუბიექტის გარეშე.

ბლოკი 3
1.
ა. მას წარმოუდგენლად უყვარს ლიტერატურა.
2.
იდეა

სურს გახსნას კარცერ-ლუქსი, სადაც ადამიანებს ექნებათ საშუალება
კარგ გარემოში წაიკითხონ წიგნები.

იდეის განხორციელების / დაფინანსების გზა

პერსონაჟი აპირებს გადასახადის შემოღებას კარცერლუქსთათვის,
ეს იქნება ნებაყოფლობითი, თვეში – მანეთი.
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3.
ა. 1. წიგნის კითხვის მოყვარულები.
2. უსაქმოდ მყოფი ადამიანები.

ბ. კარცერ-ლუქსში მოხვედრილ ადამიანებს სხვა საქმე, საზრუნავი არ ექნებათ, გარდა კითხვისა. გარშემო სულ
წიგნები იქნება. კითხვის შესაყვარებლად ყველაზე მარტივი, ზღაპრებითა და საბავშვო ლიტერატურით, დაიწყებს
და ნელ-ნელა გადავა რთულსა და დიდტანიან წიგნებზე.

ბლოკი 4
2.
ა. კავკასუს ონლაინი და სილქნეტი.
3.
სილქნეტი

კავკასუს ონლაინი

5 ლარით გაძვირდა ინსტალაცია.

√

მინიმალური პაკეტი გაძვირდა 6 ლარით.

√

არ შეცვლილა ინტერნეტის სიჩქარე.

√

გაიზარდა ინტერნეტის სიჩქარე.

√

მინიმალური პაკეტი 5 ლარით გაძვირდა.

√

4.
1. ინტერნეტკომპანიები ინტერნეტის გაძვირების მიზეზად ასახელებენ საერთაშორისო ბაზარზე და საქართველოში
შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობას.
2. კომუნიკაციების ომბუდსმენი არ იზიარებს ამ აზრს და თვლის, რომ ფასსა და ხარისხს შორის მკვეთრი სხვაობაა.
3. ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ფასები არაადეკვატურია.
4. მომხმარებელთა აზრით, ფასი და ხარისხი არაადეკვატურია.

5.
ბ. ა. 2012 წლის მონაცემებით, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ინტერნეტის მომხმარებლების ყველაზე მცირე
რაოდენობა იყო.
ბ. საქართველოს სოფლების მოსახლეობის 65% 2011 წელს ინტერნეტით არ სარგებლობდა.
ვ. ინტერნეტის ყველაზე მეტი ყოველდღიური მომხმარებელი თბილისშია.

თავი X
კვება
ბლოკი 1.
1.
1. ხინკალი
2. ხაჭაპური

3. მწვადი
4. გოზინაყი

5. სულგუნი
6. საცივი

7. ლობიანი
8. მჭადი

2.
ა. 1. ქართული სუფრა მრავალფეროვანია;
ბ.

2.
3.
1.
2.
3.

გ. 1.
2.
3.
დ. 1.
2.
3.

ქართულ სამზარეულოზე დიდი გავლენა მოახდინა სხვა ქვეყნის კერძებმა;
ქართველებს ცვლილება შეაქვთ უცხოურ კერძებში.
საქართველოს რეგიონების სამზარეულო ერთმანეთისგან განსხვავდება;
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში გვხვდება უნიკალური პროდუქტი;
აღმოსავლეთ საქართველოს ყოველდღიური სუფრა უფრო ბარაქიანია, დასავლეთ საქართველოსი კი – უფრო
მრავალფეროვანი.
ქართული სამზარეულოს განსაკუთრებულია, რადგან ადგილობრივ პროდუქტით მზადდება;
ქართული სამზარეულო გამოირჩევა განსხვავებული საკმაზებით, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველო;
ლევან ბერძენიშვილი ქართულ გასტრონომიულ კულტურაში ქინძს უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს.
ქართულ გასტრონომიულ ზმნებს აქვს თავსი ჟღერადობა;
ადამიანებს ეძნელებათ ახალი გემოს გასინჯვა;
კერძს ისე უნდა შევხედოთ, როგორც ხელოვნების ნიმუშნს.
217

აღმართი

მასწავლებლის წიგნი B1

3.
რეგიონები

კულინარიული სხვაობები

აღმოსავლეთ საქართველო

კახეთი, ქართლი

ერთი ან ორი ძირითადი კერძი
(ბარაქიანობა)

მთის რეგიონები

ხევსურეთი, ფშავი, თუშეთი

უნიკალური პროდუქტი ( ძველი)

დასავლეთ საქართველო

სამეგრელო, იმერეთი, გურია

გამომგონებლობა,
მრავალფეროვნება

4.
1. ორიგინალური, ადგილობრივი პროდუქტი;
2. საკმაზი;
3. კერძების დასახელებების ჟღერადობა.

5.
ა. 1. → დ;
2.
3.
4.
5.

→ გ;
→ ა;
→ ე;
→ ბ.

ბლოკი 2
1.
ა. დასახელება – ლობიანი;

გ. დასახელება – ხაჭაპური;

რეგიონი – რაჭა;
წამყვანი პროდუქტი – ლობიო.
დასახელება – მწვადი;
რეგიონი – კახეთი;
წამყვანი პროდუქტი – ხორცი.

ბ.

რეგიონი – იმერეთი;
წამყვანი პროდუქტი – ყველი.
დ. დასახელება – ღომი;
რეგიონი – სამეგრელო;
წამყვანი პროდუქტი – სიმინდის ფქვილი.

3.
ა. მესაქონლეობას.
ბ. ყველი, კარაქი, ერბო, მაწონი, ხაჭო, ნადუღი, ნაღები, არაჟანი.
4.
ა. 1. წველიან ძროხას;

ბ.

2. წურავენ რძეს;
3. უმატებენ კვეთს;
4. აჩერებენ თბილ ადგილას;
5. მოაგროვებენ შედედებულ რძეს და გაწურავენ;
6. შეათბობენ ცეცხლზე.
სულგუნი მოხარშული და გადაზელილი ყველია. მის მისაღებად ადუღებულ წყალში ჩაჭრიან ყველს და მოურევენ.
ქვაბიდან ამოღების შემდეგ მას გადაზელენ და სულგუნიც მზადაა. სვანური სუფრის მშვენებაა პიტნიანი სულგუნი.
მის მოსამზადებლად ცხელ ყველს გადაზელის დროს წვრილად დაჭრილ პიტნასა და სვანურ მარილს უზამენ.
სუფრაზე გატანის წინ მას ზემოდანაც მოაყრიან დაჭრილ პიტნას. პიტნიანი სულგუნი სტუმრის მოსვლისთანავე
შეიძლება უმალ მომზადდეს. კერძის მომზადების სისწრაფით ბევრი უცხოელი გაოცებულა.

5.
ა.

უკვე მოხარშეს

მოხარშული

აადუღეს

ადუღებული

გადაზილეს

გადაზელილი

დაჭრეს

დაჭრილი

ბ. 1. ნიშან-თვისებასა და მოქმედების შედეგს
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6.
მიმღეობა

ზმნა

მოხარშული

მოხარშავს

გადაზელილი

გადაზელს

ადუღებული

აადუღებს

დაჭრილი

დაჭრის

7.
ა. თუ ზმნას მომავალ დროში აქვს დაბოლოება -ავ და -ებ (მესამე პირის ნიშნის წინ), მაშინ შესაბამის მიმღეობას აქვს

ბ.

დაბოლოება -ული, -ებ -ული.
(დახატავს – დახატული)
(გააკეთებს – გაკეთებული)
თუ ზმნას მომავალ დროში აქვს დაბოლოება -ი ან Ø (მესამე პირის ნიშნის წინ), მაშინ შესაბამის მიმღეობას აქვს
დაბოლოება -ილი, Ø-ილი.
(დაჭრის – დაჭრილი)
(მოზელს – მოზელილი)

8.
6
1
3
4
7
5
2

დაჭყლეტილ კარტოფილსა და ყველს ადუღებულ რძეში მოათავსებენ. დ
კარტოფილს მოხარშავენ. გ
კარტოფილს დაჭყლეტენ. ვ
რძეს აადუღებენ. ზ
მერწვს ღომის მსგავსად ჩაზელენ. ე
კარტოფილს შეაჭყლეტენ ყველს. ა
კარტოფილს გაფცქვნიან. ბ

9.
1.
2.
3.
4.
5.

ხორცს წვრილად ჭრიან;
ნაყავენ სუნელს: ნიორს, პილპილს და სვანურ მარილს;
დაჭრილ ხორცს საკაზმში აზელენ;
ხორცს ცომში ჩადებენ;
კუბდარს აცხობენ ჯერ ფიქალზე, შემდეგ – ნაკვერჩხალში.

ბლოკი 3
1.
1. საშაურმე;
2. სახინკლე;
3. სახაჭაპურე;

4. პიცერია;
5. სალობიე;
6. კაფეტერია.

2.
სა — ე არის დანიშნულების ადგილის აღმნიშვნელი აფიქსები.

4.
უილიამ დანბარი, სადაო სტატიის ავტორი:

მისი აზრით, ქართულ სამზარეულოში კერძების დიდი არჩევანი არ
არის. ყველა რესტორანში ერთფეროვანი კერძებია.

სტატიის მკითხველები:

მკითხველთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ქართულ
სამზარეულოში ერთფეროვანი და მარტივი კერძებია.

ნანა თურმანიძე, "საქართველოს
კულინარიის აკადემიის" ხელმძღვანელი:

მისი აზრით, ქართულ სამზარეულოში მრავალფეროვანი კერძებია,
მაგრამ რესტორნებში ყველა კერძი არ არის წარმოდგენილი.

ქართული რესტორნების უმრავლესობა:

ისინი კრიტიკას არ იზიარებენ და ფიქრობენ, რომ ქართული
კერძები საკმარისადაა წარმოდგენილი.
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5.
რატომ არ მოსწონთ ქართული სამზარეულო
უცხოელებს?

რატომ მოსწონთ ქართული სამზარეულო უცხოელებს?
–– იმიტომ, რომ გემრიელია;
–– საქართველოში ჩამოსვლისას ტურისტთა
გაკვირვებას ქართული სამზარეულო იწვევს.

–– იმიტომ, რომ ყველა რესტორანში მსგავსი კერძებია;
–– არჩევანი მცირეა;
–– მარტივად მზადდება.

ბლოკი 4
2.
ა. ღვინო; ცხელი შოთის პური; ჩურჩხელა.
ბ. კულინარიული დილემის გადასაჭრელად: ბოზბაში თუ ჩიხირთმა?!
3.
მოთხრობაშიც და ვიდეოჩანაწერშიც საუბარია იმაზე, ჩიხირთმა ჯობია თუ ბოზბაში.

4.
ბ. ავტორი დასცინის ლუარსაბს, რადგან ოჯახზე მზრუნველობა მხოლოდ საჭმელზე ფიქრი არ არის.
თავი XI
სწორი კვება და ჯანმრთელობა
ბლოკი 1
1.
ა. 1 – მაკდონალდსი;
2 – ორი ლულა;
3 – უნიფუდი;
4 – ორი წუთი.

2.
ა. 1 – აი, რა მიყვარს;

2 – ორმაგად გემრიელი;
3 – ჯანსაღ პროდუქტს ლამაზ ყუთში შეგიფუთავთ ჩვენ 2 წუთში.

3.
ა. 3 (სტუდენტი).
ბ. უკვე უარი უნდა ვთქვა სწრაფ და "ქუჩის" კვებაზე, არც "მაკდონალდს" უნდა გავეკარო და არც ჩემს საყვარელ
"უნიფუდს" – უნიფუდში იკვებება, ე.ი. უნივერსიტეტში სწავლობს (მე-16-მე-17 სტრიქონები).

4.
ა. ავტორი წუხს, რამდენად ჯანსაღ საკვებს მიირთმევს ყოველდღიურად / რამდენად სასარგებლოა იმ საკვების
შემადგენლობა, რომელსაც ყოველდღიურად მიირთმევს.
ბ. მე-19 სტრიქონში.
გ. უარი თქვა სწაფი კვების ობიექტებზე / გადაწყვიტა ჯანსაღად იკვებოს.

5.
ა.

ვთქვა; მივირთვა

უნდა
გავეკარო; მოვითმინო;
შევხედო; ვისწავლო

ბ. უნდა ვთქვა – ვთქვი, უნდა მივირთვა – მივირთვი;

მივიდე

უნდა გავეკარო – გავეკარე, უნდა მოვითმინო – მოვითმინე, უნდა შევხედო – შევხედე, უნდა ვისწავლო – ვისწავლე;
უნდა მივიდე – მივედი.
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6.
ა. თუ წყვეტილში ზმნის ფორმა მთავრდება -ე-ზე, მეორე კავშირებითში დამთავრდება ო-ზე.
ბ. თუ წყვეტილში ზმნის ფორმა მთავრდება -ი-ზე, მეორე კავშირებითში დამთავრდება -ა-ზე.
გ. თუ წყვეტილში ზმნის ფორმა მთავრდება -ი-ზე, მეორე კავშირებითში დამთავრდება -ე-ზე.
ბლოკი 2
1.
საუზმე: 8 სთ-დან 9-სთ-მდე
სადილი: 12 სთ-დან 2 -სთ-მდე

სამხარი: 4 სთ-დან 6-სთ-მდე
ვახშამი: 7 სთ-დან 9-სთ-მდე

2.
ა. 1. ბოსტნეული: კომბოსტო, კარტოფილი, პამიდორი, ბადრიჯანი, ბოლოკი.

2. ხორცეული: ტოლმა, ხინკალი, მწვადი, კატლეტი, ძეხვი, ღვეზელი, საცივი, საქონლის ხორცი.
3. ტკბილეული: ნაყინი, ნამცხვარი, შოკოლადი, გოზინაყი, ჩურჩხელა, ტორტი.
4. ცომეული: ხაჭაპური, ფუნთუშა, ლობიანი.

ბ.

საუზმე
ბოსტნეული;
ხილი;
ბოსტნეულის ფაფა.

სადილი
ბოსტნეულის წვნიანი;
მსუბუქი სალათი;
მოხარშული ხორცის
ნაჭერი; თევზი; ერთი
ნაჭერი პური.

სამხარი
მოხარშული ბრინჯი ან
წიწიბურა;
ბოსტნეული;
მოხარშული კარტოფილი;
თევზი ან ხორცი.

ვახშამი
ნახევარი ჭიქა კეფირი;
იოგურტი;
უცხიმო რძე ან ხილი.

4.
რომელი ნივთიერებები უნდა მივიღოთ გონებრივი
დატვირთვისას?

ცილები და მინერალური ნივთიერებები.

რომელი ნივთიერებები უნდა მივიღოთ ფიზიკური
დატვირთვისას?

ნახშირწყლები.

როგორი საკვების მიღებას უნდა მოვერიდოთ?

შემწვარს, ცომეულს, ტკბილეულს.

5.
პური – 4
ბურღულეული – 4
მაკარონის ნაწარმი – 4
ბრინჯი – 4
კარტოფილი – 4
ხილი – 5

ბოსტნეული – 5
მცენარეული წარმოშობის ზეთი – 2
რძის პროდუქტები – 1
ხორცი – 3
ნიგოზი – 3
თევზი – 1

6.
1 – გ; 2 – ე; 3 – ა; 4 – ბ; 5 – დ.

ბლოკი 3
1.
ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო ფაქტორები

ჯანმრთელობისთვის საზიანო ფაქტორები

ჯანსაღი კვება; ვარჯიში; დადებითი ემოციები; ცურვა;
ალკოჰოლი; სტრესი; უძილობა; სწრაფი კვება; თამბაქო.
ფეხით სიარული; ჰიგიენის დაცვა.

2.
1 – ბ; 2 – დ; 3 – ა; 4 – გ.
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3.
ა. სრულფასოვანი ძილი აუცილებელია იმიტომ, რომ ძილი ძალის აღდგენის საშუალებად და საუეთესო წამლად
მიიჩნევა.

ბ. თამბაქოს მოწევა ჯანმრთელობისთვის მავნებელია იმიტომ, რომ თამბაქოს აქტიური და პასიური მოწევა იწვევს
გულ-სისხლსძარღვთა და ნერვიული სისტემის დაავადებებს.

გ. ფიზიკური აქტივობა ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა იმიტომ, რომ ფიზიკური აქტივობა დადებითად
მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე.

ბლოკი 4
2.
ზამთარში დიეტური საკვები ნაკლები რაოდენობითაა. (ბ.)

3.
რომელი პროდუქტები უნდა ამოვიღოთ რაციონიდან დიეტის დროს?
ბანანი, ყურძენი, ჭარხალი, თაფლი და კარტოფილი.

მიზეზი
კალორიულია, შეიცავს გლუკოზას.

რომელი პროდუქტები უნდა მივირთვათ აუცილებლად ზამთარში
დიეტის დროს?
ბრინჯი, წიწიბურა, ლობიო, ბარდა, მწვანე ბოსტნეული და ხილი.

მიზეზი
დაგეხმარებათ წონის დაკლებაში
იმუნიტეტს გაგიძლიერებთ.

და

4.
სითხის სახეობა

ყავა; ჩაი.

სითხის რაოდენობა

1 ფინჯანი ყავა და რამდენიმე ფინჯანი ჩაი.

სითხის მიღების წესი

სითხის საჭირო რაოდენობა დააბალანსეთ ონკანის ან მინერალური წყლით. ზამთარში უნდა
მიიღოთ 1,5 ლიტრი სითხე.

5.
ა. კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელიც დიეტის პარალელურად წონის კორექციაში დაგეხმარებათ, გრეიფრუტია.

ყოველი ჭამის შემდეგ შეგიძლიათ ნახევარი გრეიფრუტი მიირთვათ. მისი ფერმენტები ცხიმის წვას ააქტიურებს
და შედეგსაც მალე მიიღებთ. ასევე შეგიძლიათ ეს ხილი ახალგამოწურული წვენის სახითაც მიირთვათ.
თუმცა რეკომენდებულია, წვენი გამოწურვისთანავე დალიოთ, რადგან დროთა განმავლობაში ის სასარგებლო
თვისებებს კარგავს.

თავი XII
კავკასია
ბლოკი 1
2.
სწორია
კავკასიის ტერიტორიაზე სამი სახელმწიფო მდებარეობს.
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√

კავკასია მდებარეობს შავ, კასპიისა და აზოვის ზღვებს შორის.

√

შავი ზღვის სანაპიროს მნიშვნელოვანი პორტებია ბათუმი, ფოთი,
ნოვოროსიისკი.

√

რუსეთის ფედერაცია კავკასიის რეგიონში არ შედის.

არასწორია

√

თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე ქუთათელაძე

კავკასიონის ქედი კავკასიას ორ ნაწილად ყოფს.

√

დიდი კავკასიონის სისტემის ყველაზე მაღალი მწვერვალი არის
შხარა.

√

იალბუზი ევროპის უმაღლეს მწვერვალად ითველება.

√

კავკასიის ტერიტორიის ნახევარზე მეტი დაბლობს უჭირავს.

√

კავკასიაში არ არის ბუნებრივი ნაკრძალი.

√

კავკასიის მდინარეები მიეკუთვნებიან ატლანტის ოკეანის და
აზოვის ზღვის აუზებს.

√

3.
ა. კავკასიის ტერიტორიის ნახევარზე მეტი შედგება მთებისა და ზეგნებისგან.
ბ. რუსეთის ფედერაციის შემდეგი ადმინისტრაციული ერთეულები შედის კავკასიის შემადგენლობაში.
გ. ორიგინალურად არის შერწყმული ერთმანეთთან მშრალი პეიზაჟები და ნესტიანი სუბტროპიკები. / მშრალი
პეიზაჟები და ნესტიანი სუბტროპიკები ჰარმონიულად არის ბუნებაში.

ბლოკი 2
1.
ბ. ფრანანგი მწერალი – ალექსანდრე დიუმა.
2.
ა. მწერალი სიმპათიით არის განწყობილი კავკასიელების მიმართ.
3.
ა. მიზანდასახულები, შეუპოვრები, მამაცები.
გ. თავიანთი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე.
4.
ა. კავკასიელებს იარაღისთვის ფული არ ენანებათ.
ბ. მათ ყოველთვის ახალი და ძვირფასი ტანსაცმელი აცვიათ.
გ. კავკასიელისთვის ცხენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტია.
დ. კავკასიელებს ბრძოლაში ყოფნა არც ისე ხშირად უწევთ.

√

√

ბლოკი 3
2.
მთელ კავკასიაში მოქმედებს
ერთი დაუწერელი კანონი –

ღამის გასათევად, ან დახმარებისთვის მოსული კაცი სოფელმა უნდა მიიღოს,
შეიფაროს, დააპუროს და მშვიდობით გაისტუმროს სოფლის ბოლომდე.

ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიის
ხალხებს დღესაც წესად აქვთ...

ზედმეტი თეფშისა და დანა-ჩანგლის დადება სუფრაზე, რომ უცებ მოსულ
სტუმარს არ მოუხდეს ლოდინი.

ღამე მისულ მგზავრს შეეძლო
დაეკაკუნებინა...

ნებისმიერ კარზე და ეთქვა ვინ იყო და რატომ აწუხებდა მასპინძელს.

სტუმრისთვის სახლში არსებობდა
კეთილმოწყობილი ოთახი, რომელსაც საყონაღო ერქვა.
ცალკე...

3.
ა. ოჯახის ბედნიერებისთვის ადამინების სტუმრობა მნიშვნელოვანია. / სტუმარს ბედნიერება შეაქვს ოჯახში.
ბ. სტუმრის მოსვლა ყოველღე სასიამოვნოა. / არ ყოფილიყოს ისეთი დღე, სტუმარი რომ არ გწვეოდეთ.
გ. სტუმარი ღმერთის საჩუქარია / ღმერთი გწყალობს, თუ სტუმარი გეწვევა.
დ. სახლში სტუმრად მისულ დამნაშავეს არ ერჩის/არაფერს დაუშავებს/ არ გადაუხდის სამაგიეროს, რაც არ უნდა
დიდი ცოდვა / დანაშაული ჰქონდეს ჩადენილი მის წინაშე.
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4.
ადათი

ვისაც ან რასაც არ იცნობენ

უცნობი

გააცილოს ვინმე სადმე

მტკიცე

დამკვიდრებული წესი/ჩვევა

კეთილმოწყობილი

თავისთან აცხოვროს გარკვეული დროით

დააპუროს

ის, რასაც ან ვისაც არაფერი დაშავებია

უვნებელი

ყველაფრით უზრუნველყოფილი

შეიფაროს

ის, რაც არის მაგარი, მყარი

გაისტუმროს

გაუმასპინძლდეს

5.
ა. სტუმარი ღვთისაა; ნუ დაგდგომოდეთ ის დღე, სტუმარი რომ არ გწვეოდეთ.
ბ. დღეს სტუმარია ეგ ჩემი, თუნდ ზღვა ემართოს სისხლისა...
ბლოკი 4
3.
პანკისელი ქისტები
ისტორიული საცხოვრებელი ადგილი

ჩრდილოეთ კავკასია

სალაპარაკო ენა

ჩეჩნური

რელიგია

ისლამი

4.
ა. ქისტები საქართველოში დაახლოებით სამი საუკუნის წინ გადმოსახლებულან. ჩეჩნური ლეგენდის მიხედვით,

ბ.

ჩეჩენი მწყემსები წამოსულან კავკასიონის მთებში ცხვრების საძებრად. ხეტიალის შემდეგ, ისინი აღმოჩენილან
საქართველოში, უღრან ტყეში. დაღლილ მწყემსებს კომბლები მიწაში ჩაურჭვიათ და ჩასძინებიათ. დილით, როცა
მათ გაუღვიძიათ, იმ ადგილას, სადაც კომბლები იყო ჩასობილი, წყარო მოჩუხჩუხებდა და კომბლებზე მერცხლებს
ბუდეები აეშენებინათ. მწყემსებს შეუწყვეტიათ ცხვრების ძებნა და დასახლებულან ამ მიდამოებში, რადგან მათ
დაუნახავთ ყოველივე ამაში ღვთის ნება.
3. ის, რაც არ მინახავს; ის, რაც დაუჯერებელია.

გ.
1.

2.

პირველი თურმეობითი
გადმოსახლებულან
წამოსულან
აღმოჩენილან
დასახლებულან
ჩაურჭვიათ
ჩასძინებიათ
გაუღვიძიათ
შეუწყვეტიათ

მიმღეობა
გადმოსახლებული
წამოსული
აღმოჩენილი
დასახლებული

წყვეტილი
გადმოსახლდნენ
წამოვიდნენ
აღმოჩნდნენ
დასახლდნენ
ჩაარჭვეს
ჩაეძინათ
გაეღვიძათ
შეწყვიტეს

დ. 1. თუ ზმნა წყვეტილში მთავრდება დაბოლოებაზე "ნენ", პირველ თურმეობითში იქნება:
		
2.
		
		

მიმღეობა - ი + ან
თუ ზმნა წყვეტილში მთავრდება დაბოლოებაზე "ს" ან "Ø", პირველ თურმეობითში იქნება:
ზმნისწინი+უ+ზმნა+იათ
ზმნისწინი+ს+ზმნა+იათ

5.
ა. ქისტები საქართველოში დაახლოებით სამი საუკუნის წინ გადმოსახლებულან. ჩეჩნური ლეგენდის მიხედვით,

ბ.

ჩეჩენი მწყემსები წამოსულან კავკასიონის მთებში ცხვრების საძებრად. ხეტიალის შემდეგ, ისინი აღმოჩენილან
საქართველოში, უღრან ტყეში. დაღლილ მწყემსებს კომბლები მიწაში ჩაურჭვიათ და ჩასძინებიათ. დილით, როცა
მათ გაუღვიძიათ, იმ ადგილას, სადაც კომბლები იყო ჩასობილი, წყარო მოჩუხჩუხებდა და კომბლებზე მერცხლებს
ბუდეები აეშენებინათ. მწყემსებმა შეუწყვეტიათ ცხვრების ძებნა და და დასახლებულან ამ მიდამოებში, რადგან
მათ დაუნახავთ ყოველივე ამაში ღვთის ნება.
ცხრილის პირველი გრაფის ფორმებთან სუბიექტი არის სახელობითში.
ცხრილის მეორე გრაფის ფორმებთან სუბიექტი არის მიცემითში.
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