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თემა I

თბილისური ცხოვრება ძველად და ახლა
ბლოკი 1

ფიროსმანი

1. აქტივობის მიზანია, შეამზადოს შემსწავლელი სამუშაო თემისთვის. მისი

მიზანია აგრეთვე, კითხვის უნარ-ჩვევის განვითარება. სასურველია, შემსწავლელმა
ჯერ ნახატებს გადახედოს და შემდეგ დაიწყოს განმარტებების მოძებნა, რომელიც
შეესაბამება ნახატს. ამ დავალებით შემსწავლელი ქვეყანათმცოდნეობით
ელემენტებზეც იღებს ინფორმაციას.
2. აქტივობის

მიზანია, შემსწავლელს კითხვის უნარ-ჩვევის დახმარებით
განუვითაროს ინფორმაციის სტრუქტურირების უნარი. იმავე მიზანს ემსახურება
შემსწავლელის რვეულში მოცემული მეოთხე დავალება, ოღონდ, ამ შემთხვევაში
შემსწავლელები მოსასმენი ტექსტის მიხედვით მუშაობენ. კარგი იქნება, თუ ამ
დავალებას საშინაო დავალებად შეასრულებენ.
3. ა

აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა ტექსტიდან მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე შეძლოს აზრის გამოთქმა და დასდაბუთება.
ბ აქტივობაში შემსწავლელმა ტექსტიდან
დამადასტურებელი წინადადებები.

უნდა

ამოწეროს

თავისი

აზრის

4. აქტივობაში კვლავ კითხვის უნარ-ჩვევაზე

გრძელდება მუშაობა, ამჯერად,
სელექციურ კითხვაზე. შემსწავლელმა უნდა იპოვოს ტექსტში ორი ფაქტორი,
რომლებიც განასხვავებს ფიროსმანს სხვა დუქნების მეპატრონეებისგან.
5. შეიძლება ითქვას, რომ ბლოკის შემაჯამებელი აქტივობაა, რვეულის მეექვსე

დავალებისგან განსხვავებით, რომელიც საშინაო დავალებად უნდა შეასრულონ
შემსწავლელებმა. აქტივობის მიზანია, მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე წერის
უნარ-ჩვევაზე მუშაობა.
ბლოკი 2

აბანოთუბანი

1. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელები შეამზადოს თემისთვის და გაუაქტიუროს

წინარე ცოდნა. შემსწავლელები ჩამოწერენ ქალაქის რომელი ნაწილი მიაჩნიათ იმ
ადგილად, რომელიც უნდა ნახონ ვიზიტორებმა.
2. აქტივობის

მიზანია
სელექციური
მოსმენის
უნარ-ჩვევაზე
შემსწავლელები ნახავენ ვიდეოჩანაწერს და უპასუხებენ შეკითხვებს.
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3. აქტივობის მიზანია სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. შემსწავლელები

გადაიკითხავენ ტექსტს და აღწერენ ალექსანდრე დიუმას აბანოში ვიზიტის ამბავს.

4. მეოთხე აქტივობის მიზანია დეტალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში.

შემსწავლელები წაიკითხავენ ტექსტს დეტალურად და უპასუხებენ მოცემულ
შეკითხვებს.

5. მეხუთე აქტივობის მიზანია დეტალური კითხვის უნარ-ჩვევასა და ლექსიკაზე

ვარჯიში.

ა აქტივობაში
განმარტებებს.

ლექსიკონის

დახმარებით

მოძებნიან

მოცემული

სიტყვების

ბ აქტივობაში შემსწავლელები გადაიკითხავენ ტექსტს დეტალურად კიდევ ერთხელ
და მოძებნიან ავტორის აზრს მოცემულ წინადადებებზე.
დეტალურ კითხვაზე ვარჯიში გრძელდება რვეულის 1-ლ, მე-2, მე-3 და მე-4
აქტივობებში.
6. რვეულის მეხუთე აქტივობა არის ბლოკის შემაჯამებელი აქტივობა, რომლის

მიზანია წერის ვარჯიში. შემსწავლელები დაწერენ მათი გამოცდილების შესახებ,
რომელიც ჰქონიათ სხვა კულტურასთან შეხვედრის დროს.
ბლოკი 3

იტალიური ეზო
1. ა

აქტივობის მიზანია თემისთვის შემზადება და წინარე ცოდნის გააქტიურება.

ბ. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა ვიდეოჩანაწერის მიხედვით გადაამოწმოს
გამოთქმული ვარაუდები.
2. ა / ბ აქტივობების მიზანია სელექციური მოსმენის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში, რაც

გრძელდება რვეულის მე-2 სავარჯიშოში.
3. აქტივობის

მიზანია სელექციური მოსმენის
გრძელდება რვეულის მე-3 სავარჯიშოში.

უნარ-ჩვევაზე

ვარჯიში,

რაც

4. აქტივობის მიზანია დეტალური მოსმენის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში.
5. აქტივობის მიზანია საინფორმაციო ტექსტის შექმნა თბილისური ეზოების შესახებ.

ბლოკი 4

თბილისის არქიტექტურული მემკვიდრეობა
1. წიგნის 1-ლი აქტივობის მიზანია წინარე ცოდნის გააქტიურება. კერძოდ,

შემსწავლელები მეწყვილესთან ერთად სურათების დახმარებით ახასიათებენ
3
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თბილისს. ფიქრობენ იმის შესახებ, თუ რა აქვს ამ ქალაქს ისეთი, რაც მას
ინდივიდუალობას ანიჭებს.
2. წიგნის მე-2 აქტივობის მიზანია მოსასმენი ტექსტის გლობალური გაგება.

შემსწავლელები უსმენენ ვიდეოჩანაწერის დასაწყისს და განმარტავენ, რას
გულისხმობს მოცემული ფრაზა – „თბილისი უიღბლო ქალაქია“. შემდეგ გამოთქვამენ
საკუთარ აზრს ამ ციტატასთან დაკავშირებით.
3. წიგნის მომდევნო აქტივობის მიზანია მოსასმენი ტექსტის სელექციური გაგება.

კერძოდ, შემსწავლელები უსმენენ ვიდეოჩანაწერს და გამოყოფენ თბილისისა და
ნიუ-იორკის თავისებურებებს, რა განასხვავებს ამ ორ ქალაქს ერთმანეთისაგან. ამავე
მიზანს ემსახურება წიგნის მე-4 და რვეულის 1-ლი და მე-2 აქტივობები.
4. რვეულის მე-3 და მე-4 აქტივობების მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს მოცემული

ვიდეოჩანაწერის დეტალური გაგება.

5. წიგნის ბოლო აქტივობის მიზანია შემსწავლელმა შეძლოს საკითხის ან პრობლემის

მკაფიოდ აღწერა, საკუთარი ვარაუდების გამოთქმა მიზეზებისა და შედეგების
შესახებ. ასევე შეუძლია შეაფასოს მოცემულ საკითხზე დადებითი და უარყოფითი
მხარეები.
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თემა II

განათლების სისტემა და პრობლემები
ბლოკი 1

განათლების სისტემა საქართველოში

1. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელს

ზედაპირულად გააცნოს საქართველოში
არსებული განათლების სისტემა. ამავე მიზანს ემსახურება რვეულის პირველი
ბლოკის პირველი დავალება.
2. აქტივობის მიზანია ტექსტის კითხვის გლობალური უნარ-ჩვევის განვითარება,

რომლის დახმარებითაც შემსწავლელს წერის უნარ-ჩვევაც უვითარდება.
შემსწავლელს ტექსტის თითქმის ბოლომდე გადაკითხვა უწევს, თუმცა, მხოლოდ
ერთი წინადადებით უნდა დაწეროს პასუხი. მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა
განუმარტოს, პასუხად წინადედებები ტექსტიდან არ გადმოწერონ.
3. ა

აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს ვარაუდის გამოთქმა სქემის
მიხედვით. ამ ვარაუდს კი გადაამოწმებს ბ დავალებაში.
4. აქტივბის მიზანია, შემსწავლელი კიდევ ერთხელ მიუბრუნდეს ტექსტებს,

რომელზე მუშაობის პროცესშიც მას გაუვარჯიშდება კითხვის სელექციური უნარჩვევა. ამ დავალებაზე მუშაობისას შემსწავლელი, ფაქტობრივად, აფასებს ორივე
ტექსტს, გამოყოფს მათ ძირითად ასპექტებს.
5. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა ავთენტიკურ სიტუაციაში შეძლსო თავისი

აზრის არგუმენტირებულად დასაბუთება თემის ირგვლივ. ამ დავალებაზე მუშაობის
პროცესში შემსწავლელი გაეცნობა სხვადასხვა მოსაზრებას, აგრეთვე გაიხსენებს
აზრის გამოსათქმელ ფრაზებს.
6. ბლოკის ფინალური დავალება რვეულის მეხუთე დავალებაა. წიგნისა და რვეულის

დავალებებიდან შემსწავლელი იღებს გარკვეულ ინფორმაციას საქართველოში
არსებული განათლების სისტემის შესახებ. ამ დავალების მიზანია, შემსწავლელმა
შეაფასოს თავისი ქვეყნის განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები
კონკრეტული პუნქტების გათვალისწინებით. ამ დავალების შესრულებაში მას
დაეხმარება რვეულის პირველი ბლოკის მესამე და მეოთხე დავალებები.
ბლოკი 2

უფასო თუ ფასიანი უმაღლესი განათლება?
1. პირველი

აქტივობის მიზანია თემისთვის შემზადება შემსწავლელებისა,
რომლებიც იმუშავებენ ჯგუფურად, ჩამოწერენ ფასიანი და უფასო უმაღლესი
განათლების დადებითსა და უარყოფით მხარეებს.
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2. მეორე აქტივობის მიზანია კითხვის გლობალური უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში,

შემსწავლელები გადახედავენ ტექსტს და შეურჩევენ სათაურს.

3. მესამე აქტივობის მიზანია სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში,

შემსწავლელები წაიკითხავენ ტექსტს და ნაპოვნ მოსაზრებას დაამატებენ პირველ
დავალებაში გამოთქმულ აზრს.
4. მეოთხე აქტივობის მიზანია სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში,

შემსწავლელები წაიკითხავენ ტექსტს კიდევ ერთხელ და უპასუხებენ მოცემულ
შეკითხვებს. ამ ტიპის კითხვაზე ვარჯიში გრძელდება რვეულის 1-ლ აქტივობაში.

5. მეხუთე აქტივობის მიზანია დეტალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში,

შემსწავლელეს უწევს ტექსტის დეტალურად გაცნობა და აზრის თავისი სიტყვებით
დაწერა. დეტალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში გრძელდება რვეულის მე-2
აქტივობაში, რომელშიც შემსწავლელები კონტექსტის დახმარებით განმარტავენ
მოცემულ ფრაზებს.
6. რვეულის მესამე აქტივობა წერის უნარ-ჩვევის განსავითარებელია. შემსწავლელები

დაწერენ თავიანთ აზრს უფასო სწავლასთან დაკავშირებით.

7. რვეულის მეოთხე აქტივობის მიზანია წერის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში, ასევე ეს არის

ტექსტის შემაჯამებელი წერითი აქტივობა, რომელშიც შემსწავლელები, ტექსტში
გამოთქმული აზრის დახმარებით, დაწერენ დასაფინანსებელი პროგრამების შესახებ.
8. წიგნის მეექვსე აქტივობის მიზანია ლაპარაკის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. ეს აქტივობა

არის ბლოკის შემაჯამებელი აქტივობა, რომელშიც შემსწავლელები დაიყოფიან ორ
ჯგუფად, მოიყვანენ არგუმენტებს და გამართავენ დისკუსიას ფასიან და უფასო
განათლებასთან დაკავშირებით.
ბლოკი 3

სიღარიბის გავლენა განათლებაზე
1. წიგნის 1-ლი აქტივობის მიზანია, შეამზადოს შემსწავლელი მომდევნო აქტივობაში

მოცემული ტექსტითვის განათლების თემაზე. კერძოდ, შემსწავლელები მოცემული
სქემის მიხედვით პასუხობენ შეკითხვებს, როგორია სწავლის საშუალო საფასური
უმაღლეს სასწავლებლებში და მათი აზრით, როგორია სწავლის გადასახადი მათი
ქვეყნის უნივერსიტეტებში.
2. მომდევნო

აქტივობის მიზანია განათლების თემაზე მოცემული ტექსტის
სელექციური გაგება. შემსწავლელები კითხულობენ ტექსტს და პასუხობენ
შეკითხვებს.
3. მომდევნო

აქტივობის მიზანია განათლების თემაზე მოცემული ტექსტის
დეტალური გაგება. კერძოდ, შემსწავლელები კიდევ ერთხელ კითხულობენ ტექსტს
და გამოყოფენ სწავლის მუშაობასთან შეთავსების დადებით და უარყოფითი
მხარეებს. ამ ტექსტის დეტალურ გაგებას ემსახურება რვეულის მე-2 აქტივობაც.
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4. წიგნის მე-4 და მე-5 აქტივობების მიზანია წერის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. კერძოდ,

მე-4 აქტივობაში შემსწავლელები წერილობით გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებას,
გამოკითხულ სტუდენტთაგან რომლის სამუშაო შეესაბამება ყველაზე მეტად
სტუდენტურ ცხოვრებას და არგუმენტებით ასაბუთებენ გამოთქმულ აზრს. მე-5
აქტივობაში კი შემსწავლელები გამოთქვამენ აზრს იმის შესახებ, თუ სად შეიძლება
იმუშაოს სტუდენტმა და რატომ.
5. წიგნის მე-6 აქტივობა არის ბლოკის შემაჯამებელი აქტივობა, რომლის მიზანია

ლაპარაკის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. შემსწავლელები იყოფიან ორ ჯგუფად და
მართავენ დისკუსიას მოცემულ თემაზე - რამდენად მისაღებია სტუდენტის მუშაობა
სწავლის პარალელურად, მოჰყავთ სათანადო არგუმენტები.
ბლოკი 4

მასობრივი თუ ელიტური უმაღლესი განათლება?
1. აქტივობის

მიზანია წინარე ცოდნის აქტივაცია,
შემსწავლელები მუშაობენ მცირე ჯგუფებად.

თემისთვის

შემზადება.

2. აქტივობა წინა დავალების გაგრძელებაა. შემსწავლელი მოცემულ საკითხს ადარებს

რეალობას. წერს, როგორი განათლების სისტემაა მის გარემოცვაში, ელიტური თუ
მასობრივი და რა მიზეზებით არის ეს განპირობებული.
3. აქტივობის

მიზანია სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევის განვითარება.
შემსწავლელი ეცნობა ტექსტს და გამოყოფს მასობრივი / ელიტური განათლების
უპირატესობასა და ნაკლს. აქტივობაზე მუშაობა გრძელდება შემსწავლელის სამუშაო
რვეულის პირველ დავალებაში, რომელშიც ტექსტიდან მოცემული წინადადებები
შემსწავლელმა უნდა განმარტოს მისივე სიტყვებით. მეორე დავალებაში მოცემულია
ორი წინადადება, რომლებიც შემსწავლელმა უნდა გააერთიანოს.
4. აქტივობის

მიზანია ლაპარაკის უნარ-ჩვევის განვითარება. შემსწავლელი
არგუმენტების მოშველიებით ასაბუთებს აზრს, რომელია მისთვის განათლების
სასურველი მოდელი. რვეულის მესამე დავალებაში შემსწავლელი წერს,
რა დამოკიდებულება აქვს ავტორს ელიტურ და მასობრივ განათლებასთან
დაკავშირებით.
5. აქტივობის მიზანია წერის უნარ-ჩვევის განვითარება. შემსწავლელმა ტექსტის

მიხედვით უნდა დაწეროს უმაღლესი განათლების პრობლემების შესახებ
საქართველოში და მათი გადაჭრის
გზა. აქტივობაზე მუშაობა გრძელდება
შემსწავლელის რვეულში, რომელშიც შემსწავლელმა უნდა დაწეროს თავისი
მოსაზრება, რატომ აქვს ელიტურ საზოგადოებას უცხოეთში უმაღლესში მოხვედრის
მეტი შანსი.
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თემა III

მოგზაურობა
ბლოკი 1

გარემოს დაცვა და ეკოლოგია

1. აქტივობის მიზანია წინარე ცოდნის გააქტიურება, თემისთვის შემზადება,

შემსწავლელის დაინტერესება მოცემული საკითხით და მოტივირება. მსჯელობის
მიხედვით წერენ, თუ როგორ ახდენს ბუნება და ადამიანი გავლანას ერთმანეთზე.
2. აქტივობის

მიზანია გლობალური კითხვის უნარ-ჩვევის
შემსწალელები გადახედავენ ტექსტს და პასუხობენ ორ შეკითხვას.

განვითარება.

3. აქტივობის მიზანია სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევის განვითარება.
4. აქტივობის მიზანია დეტალური კითხვის უნარ-ჩვევის განვითარება. შემსწავლელი

კიდევ ერთხელ უბრუნდება ტექსტს და ავსებს მოცემულ ცხრილს. ტექსტზე მუშაობა
გრძელდება შემსწავლელის სამუშაო რვეულის პირველ და მეორე დავალებებში.

5. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა ტექსტში გაცნობილი ინფორმაცია შეაჯამოს

და დაწეროს, რაზეა დამოკიდებული ტექსტში მოცემული ფაქტორების ცვალებადობა
და რა გავლენას ახდენს ადამიანის ჯამრთელობაზე.
6. აქტივობის მიზანია, შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე შემსწავლელებმა

იმსჯელონ და წერილობით გადმოსცენ, როგორია მათი დამოკიდებულება მოცემულ
საკითხთან დაკავშირებით.
ბლოკი 2

ბუნებრივი კატასტროფა
1. აქტივობის მიზანია წინარე ცოდნის გააქტიურება და თემისთვის შემზადება.

შემსწავლელები შეავსებენ ასოციოგრამას ბუნებრივი კატასტროფების შესახებ და
ჩამოწერენ მათ გამომწვევ მიზეზებს.
2. აქტივობის მიზანია გლობალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. შემსწავლელები

გადახედავენ ტექსტს და და შეავსებენ მოცემულ ცხრილს.

3. აქტივობის მიზანია სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. შემსწავლელები

წაიკითხავენ ტექსტს და უპასუხებენ მოცემულ შეკითხვას.

4. აქტივობის მიზანია, წაკითხული ტექსტის დახმარებით შემსწავლელებმა ჩაწერონ

ცხრილში მიმღეობის, ზმნის პირიანი და საწყისის ფორმები.
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5. აქტივობის მიზანია, წინა დავალების დახმარებით შემსწავლელებმა აღმოაჩინონ

და შეავსონ წესი.
ბლოკი 3

წყალდიდობები თბილისში
1. აქტივობის მიზანია თემის გაცნობა, შემზადება შემდეგი დავალებებისთვის.

გლობალური კითხვის უნარ-ჩვევის განვითარება.

2. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელებმა გაგაბულ ინფორმაციას დაამატონ საკუთარი

მოსაზრებები.

3. აქტივობის მიზანია მოსმენის უნარ-ჩვევის განვითარება. შემსწავლელები ისმენენ

ვიდეოჩანაწერს და პასუხობენ მოცემულ შეკითხვებს.

4. აქტივობა ემსახურება წინა დავალების გაგძელებას. შემსწავლელები ისევ ისმენენ

ვიდეოჩანაწერს და წერენ, რაში ხედავს რესპოდენტი გამოსავალს.

5. ბლოკის შემაჯამებელი აქტივობაა. შემსწავლელები ჩაატარებენ პრეზენტაციას –

თბილისის სტიქია ისტორიულ ჭრილში, სხვადასხვა მოსაზრება მისი წარმომშობის
მიზეზებსა და შესაძლო გამოსავალზე.
ბლოკი 4

პარტიზანული მებაღეობა
1. წიგნის

პირველი აქტივობის მიზანია შემსწავლელის დაინტერესება და
მოტივირება. შეძლოს ვარაუდების გამოთქმა და შემდეგ მოცემულ თემაზე მისთვის
საჭირო ინფრომაციის მოძიება ინტერნეტში.
2. წიგნის მეორე აქტოვობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს სელექციური მოსმენის

უნარ-ჩვევის გააქტიურება. შეძლოს მოსასმნეი მასალიდან მისთვის საჭირო
ინფორმაციის გაგება და დაწერა. ასევე ამ მიზანს ემსახურება წიგნის მე-3 დავალება,
ამ აქტივობის მიზანია, შემსავლელმა შეძლოს მომსასმენი მასალიდან ცალკეული
ლექსიკური ერთეულის განმარტება.
3. წიგნის მეოთხე დავალების მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს დეტალური მოსმენის

უნარ-ჩვევის გააქტიურება. შეძლოს მოსასმენი მასალი შეჯამება, პრობლემებისა და
მათი გადაჭრის გზების იდენტიფიცირება და წერილობით დასაბუთება.

4. წიგნის მეხუთე აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს კითხვის უნარ-ჩვევის

გააქტიურება. საჭირო თემაზე ინტერნეტში სათანადო წყაროდან ინფორმაციის
მოძიება, გაგება და ამ თემასთან დაკავშირებით სხვისთვის აზრის გაზიარება.
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თემა IV

სოციალური ქსელები, მედია
ბლოკი 1

საყოველთაო დაზღვევა

1. აქტივობის მიზანია, შეამზადოს შემსწავლელები თემისთვის, გაუაქტიუროს

თემის ირგვლივ არსებული ლექსიკა საკუთარ გამოცდილებაზე საუბრით.
2. აქტივობის

მიზანია მოსმენის სელექციური უნარ-ჩვევის განვითარება.
ამავდროულად, დავალება საინტერესოა ქვეყანათმცოდნეობის კუთხითაც. მოსმენის
უნარ-ჩვევის სელექციურ განვითარებას ემსახურება შემსწავლელის რვეულის
პირველი ბლოკის პირველი და მეორე დავალებებიც.
3. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელს განუვითაროს სიტყვის მნიშვნელობის გაგების

უნარი კონტექსტის მიხედვით და სიტყვის ძირზე დაკვირვებით.

4. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა კიდევ ერთხელ მოუსმინოს ჩანაწერს უფრო

დეტალურად და შეძლოს ჩანაწერის მიხედვით დაწეროს, რა განსხვავებაა გეგმიურ
ამბულატორიულ და გადაუდებელ ამბულატორიულ მომსახურებებს შორის.
შემსწავლელს უვითარდება როგორც მოსმენის უნარ-ჩვევა, ასევე წერის.
5. აქტივობის

მიზანია მოსმენის სელექციური უნარ-ჩვევის განვითერება.
შემსწავლელი მოსმენისას კონკრეტულ ინფორმაციას აკვირდება. შემსწავლელს
დავალების შესრულებას ის უადვილებს, რომ მას უკვე აქვს ტექსტი მოსმენილი
რამდენჯერმე და თანაც იცის, მინიმუმ რამდენი პასუხი უნდა ჰქონდეს.
ბლოკი 2

ყველაზე გავრცელებული დაავადებები საქართველოში
1. აქტივობის მიზანია, შეამზადოს შემსწავლელები თემისთვის და გაუაქტიუროს

წინარე ცოდნა. შემსწავლელები იმუშავებენ მეწყვილეებთან ერთად და იფიქრებენ
ყველაზე გავრცელებულ დაავადებებზე და მათ გამომწვევ მიზეზებზე.

2. მეორე აქტივობის მიზანია გლობალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში.

შემსწავლელები გადახედავენ ტექსტს და იპოვიან საქართველოში ყველაზე
გავრცელებულ დაავადებას. გლობალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში
გრძელდება რვეულის მეორე აქტივობაში.
3. მესამე აქტივობის მიზანია სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევასა და ლექსიკაზე

ვარჯიში. შემსწავლელები ტექსტის მიხედვით დააჯგუფებენ გადამდებ და
არაგადამდებ დაავადებებს. სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში
გრძელდება რვეულის მეორე აქტივობაში, რომლის მიზანია, შემსწავლელებმა
ტექსტში მოძებნონ სამომავლო პროგნოზები.
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4. მეოთხე აქტივობის მიზანია დეტალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში.
5. მეხუთე აქტივობის მიზანია ასევე დეტალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში.

შემსწავლელები წაიკითხავენ ტექსტს დეტალურად და უპასუხებენ მოცემულ
შეკითხვებს. დეტალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში გრძელდება რვეულის
მესამე და მეოთხე აქტივობებში.
6. ბლოკის შემაჯამებელი აქტივობაა რვეულის მეხუთე აქტივობა, რომლის მიზანია

წერის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. შემსწავლელები იმუშავებენ და დაწერენ თავიანთ აზრს
ჭარბწონიანობასთან დაკავშირებით და პარალელს გაავლებენ თავიანთ ქვეყნებთან.
ბლოკი 3

საყოველთაო ჯანდაცვის ავკარგიანობა
1. წიგნის 1-ლი აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს ჯანმრთელობის

დაცვის საყოველთაო პროგრამის შესახებ ტექსტის სელექციური გაგება და საკუთარ
მოსაზრებაზე დაყრდნობით იმის დასაბუთება, თუ რა უპირატესობები აქვს
ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამას.
2. წიგნის მე-2 აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს ჯანმრთელობის დაცვის

საყოველთაო პროგრამის შესახებ ტექსტის სელექციური გაგება და განსაზღვრა, რა
ნაკლი შეიძლება ჰქონდეს ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამას.

ტექსტებზე მუშაობა გრძელდება რვეულის 1-ლ, მე-2 და მე-3 აქტივობებში.
1-ლი აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს კონტექსტისა და ლექსიკონის
დახმარებით სიტყვის გაგება და განმარტება. ის კითხულობს პირველ და მეორე
დავალებებში მოცემულ ტექსტებს და შემდეგ აქტივობაში მოცემულ სიტყვებს
განმარტავს კონტექსტისა და ლექსიკონის დახმარებით.
რვეულის მე-2 აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს დეტალური კითხვის
უნარ-ჩვევის განმტკიცება. ის კითხულობს პირველ და მეორე დავალებებში მოცემულ
ტექსტებს და ამ მათი მიხედვით პასუხობს დავალებაში მოცემულ კითხვებს.
რვეულის მე-3 აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს დეტალური კითხვის
უნარ-ჩვევის განმტკიცება. იგი კითხულობს დავალებაში მოცემულ ტექსტს და შემდეგ
ამავე დავალების სამი სავარაუდო პასუხიდან ირჩევს ერთ-ერთს.
3. წიგნის მე-3 აქტივობის მიზანია ლაპარაკის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. კერძოდ,

შემსწავლელი ეცნობა 2014 წლის სიკვდილიანობის მონაცემებს და ადარებს წინა
წლების მონაცემებს.

რვეულის მე-4 აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს მოცემულ თემასთან
დაკავშირებით რაიმე კონკრეტული საკითხის შესახებ ფორმალური კითხვების
მოფიქრება და დასმა. შემსწავლელი მისთვის საინტერესო ჯანდაცვის საყოველთაო
პროგრამასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ ფიქრობს და შემდეგ სვამს
მისთვისვე პასუხგაუცემელ კითხვებს ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ.
4. წიგნის მე-4 აქტივობის მიზანია წერის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში და ზეპირი

მოხსენებისთვის შემზადება. ა აქტივობაში შემსწავლელები იყოფიან ქვეჯგუფებად
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და ადგენენ სტრუქტურას მოხსენებისთვის თემაზე „საქართველოს ჯანმრთელობის
დაცვის საყოველთაო პროგრამის ავკარგიანობა“. ბ აქტივობაში განიხილავენ
ქვეჯგუფების მიერ შემუშავებულ სტრუქტურას მთლიან ჯგუფში. გ აქტივობაში
შემსწავლელები შეფასების რუბრიკის დახმარებით განიხილავენ ქვეჯგუფების მიერ
მომზადებულ მოხსენებას.
5. წიგნის მე-5 აქტივობის მიზანია ლაპარაკის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. ა

აქტივობაში
შემსწავლელები ამზადებენ ზეპირ მოხსენებას მოცემული სტრუქტურის მიხედვით
და წერენ მნიშვნელოვან დარგობრივ ლექსიკას, რომელიც დასჭირდებათ მოხსენების
მომზადებისთვის. ბ აქტივობაში ინაწილებენ მოხსენებას ქვეჯგუფის წევრები და
წარადგენენ მოხსენებას აუდიტორიის წინაშე. გ აქტივობაში მსმენელები აფასებენ
მოსმენილ მოხსენებას შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით.
6. რვეულის მე-5 აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს წერის უნარ-ჩვევის

განვითარება. კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით მოცემული ინფორმაციების
ერთმანეთთან დაკავშირება, შეჯამება და დაწერა. შემსწავლელი აჯამებს მოსმენის
შედეგებს საქართველოში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შესახებ და წერს
მცირე ზომის ესეს.
ბლოკი 4

საყოველთაო ჯანდაცვის საყოველთაო პრობლემები
1. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა გაიაქტიუროს სელექციური მოსმენის უნარ-

ჩვევა და გაიგოს ინფორაცია საყოველთაო ჯანდაცვის შესახებ.

2. აქტივობი მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს მოსმენის უნარ-ჩვევის გააქტიურება

და მისთვის საჭირო ინფომაციის გაგება.

3. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა გაიგოს უ- პრეფიქსის მნიშვნელობა და

ფუნქცია სიტყვებში.

4. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს გაიგოს უ- პრეფიქსის მნიშვნელობა

და ფუნქცია სიტყვებში, თავისით გამოიმუშავოს წესი და შეძლოს მისი გამოყენება
საჭიროებისამებრ. შეძლოს მოსმენილი ტექსიტიდან ინფორმაციის დიფერენცირება
და მისი დადებითი და უარყოფითი მახრეების დანახვა.
5. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა მიღებული ინფორმაციიდან გამოკვეთოს

ძირითადი პრობლემები.

6. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს მოსმენილი ინფორმავიიდან თავი

მოუყაროს იმ ძირითად აზრებსა და არგუმენტებს, რომელთა დახმარებითაც შეძლებს
ამ თემაზე ანალიზის დაწერას ესეს სახით.
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თემა V

ეკონომიკა
ბლოკი 1

საარსებო მინიმუმი

1. ა

აქტივობის მიზანია, შემსწავლელებმა გაიაქტიურონ წინარე ცოდნა, იმუშავებენ
წყვილებში და ჩამოწერენ, რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება სიღარიბის ზღვარზე
მყოფი ქვეყანა.
ბ აქტივობის მიზანია, შემსწავლელები შეამზადოს ტექსტის წასაკითხად. ასევე,
შემსწავლელები ივარჯიშებენ ლექსიკაში.
2. აქტივობის მიზანია გლობალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. შემსწავლელები

გადახედავენ ტექსტს და შეადარებენ თავიანთ ვარაუდს ტექსტის ვარაუდს.
3. /

4. მესამე და მეოთხე აქტივობების მიზანია სელექციური კითხვის უნარჩვევაზე ვარჯიში: შემსწავლელები წაიკითხავენ ტექსტს და უპასუხებენ მოცემულ
შეკითხვებს.
5.		მეხუთე აქტივობის მიზანია დეტალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში:

შემსწავლელები წაიკითხავენ ტექსტს დეტალურად და გაანალიზებენ მოცემულ
საკითხს.
ბლოკი 2

ქართული ღვინის ექსპორტი

1. აქტივობის

მიზანია შემსწავლელის შემზადება თემისთვის და მოსასმენი
ტექსტისთვის. იმუშავებენ წყვილებში და ჩამოწერენ თავიანთ ვარაუდს, რა
ფაქტორებმა შეიძლება შეუწყოს ხელი ალკოჰოლური პროდუქტის ექსპორტს.
2. მეორე აქტივობის მიზანია სელექციური მოსმენის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში.

შემსწავლელები მოუსმენენ ჩანაწერს და უპასუხებენ შეკითხვებს.

3. მესამე აქტივობის მიზანია სელექციური მოსმენის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში:

ა აქტივობაში შემსწავლელები
ქვეყნებთან დაკავშირებით.

გამოთქვემენ

ვარაუდს

ღვინის

საექსპორტო

ბ და გ აქტივობებში შემსწავლელები მოუსმენენ ჩანაწერს და გადაამოწმებენ
თავიანთ ვარაუდს. სელექციური მოსმენის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში გრძელდება
რვეულის 1-ლ აქტივობაში.
4. მეოთხე აქტივობის მიზანია დეტალური მოსმენის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში.

შემსწავლელები მოუსმენენ ჩანაწერს და უპასუხებენ მოცემულ კითხვებს.
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5. მეხუთე აქტივობის მიზანია ასევე დეტალური მოსმენის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში.

შემსწავლელები მოუსმენენ მთლიანად ჩანაწერს და ჩაინიშნავენ ინფორმაციას.

დეტალური მოსმენის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში გრძელდება რვეულის მე-2, მე-3, მე-4
და მე-5 აქტივობებში.
ბლოკი 3

საშინაო და საგარეო ვალი
1. აქტივობის მიზანი შეკითხვების დახმარებით თემისთვის შემზადებაა.
2. აქტივობის მიზანია სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში.
3. აქტივობის მიზანია სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში.
4. აქტივობის მიზანია დეტალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში, კონტექსტიდან

ფრაზის მნიშვნელობის გაგება. ამ მიზნის მისაღწევად ვარჯიში გრძელდება რვეულის
მე-2 დავალებაში.
5. აქტივობის მიზანია ჰიპოთეზისა და სავარაუდო შედეგის მნიშვნელობების გაგება

და ერთმანეთისაგან გარჩევა. ამ მიზნის მისაღწევად ვარჯიში გრძელდება რვეულის
მე-3 და მე-4 დავალებებში.
ბლოკი 4

აბრეშუმის გზა
1. აქტივობის მიზანია წინარე ცოდნის გაქტიურება. შემსწავლელი ფიქრობს და წერს

თავის აზრს, თუ რას ნიშნავს აბრეშუმის გზა.

2. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს ტექსტის გაგება და მისთვის საჭირო

ინფორმაცის პოვნა, რომელიც უკავშირდება მოცემულ საკითხს. შემსწავლელი
კითხულობს ტექსტს და პოულობს ,,აბრეშუმის გზის’’ ორ მნიშვნელობას.
3. აქტოვობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს ინფორმაციის გაგება და ამ საკითხის რაიმე

კონკრეტული მიმართულებით წაყვანა. შემსწავლელი კითხულობს ტექსტს და წერს მხოლოდ
იმ ინფორმაციას, რომლიც დადებით გავლენას ახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე.
4. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით

ტექსტში ფაქტების პოვნა და ერთამნეთთან დაკავშირება. შემსწავლელი ტექსტში
პოულობს პროექტის რისკ-ფაქტორებს და წერს ცხრილში მოცემულ სვეტში.
5. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს რაიმე საკითხთან დაკავშირებით

პარალელის გავლება და მსგავს მოვლენასთან დაკავშირება. შემსწავლელი ფიქრობს
და წერს იმ მოვლენის შეესახებ, რომელის შედარებაც არის შესაძლებელი ,,აბრეშუმის
გზის“ მოვლენასთან.
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თემა VI

საქართველო ევროპასა და აზიას შორის
ბლოკი 1

აბრეშუმის გზის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა

1. აქტივობის მიზანია, შეამზადოს შემსწავლელი თემისთვის. აგრეთვე, აქტივობა

ავითარებს მიზნობრივ ენაზე ინფორმაციის დახარისხების უნარს.

2. შემსწავლელებს ამ აქტივობის შესრულებისას უწევთ როგორც წასაკითხ, აგრეთვე

მოსასმენ ტექსტებზე მუშაობა. აქტივობის შესრულების შემდეგ ისინი შეადარებენ
და იმსჯელებენ ძველ და სამომავლო მარშრუტში არსებულ განსხვავებებზე.
3. ა

ეს აქტივობა შინაარსობრივად უკავშირდება წინა დავალებას და კვლავ
აბრეშუმის გზის ძველ და ახალ მარშრუტებს შორის არსებულ განსხვავებებზე უწევს
შემსწავლელს მსჯელობა.
ბ მოსმენის სელექციურ უნარ-ჩვევაზე კეთდება აქცენტი. ამ შემთხვევაში
შემსწავლელები კონკრეტულ საკითხზე, აბრეშუმის გზების ეკონომიკური და
გეოპოლიტიკური დატვირთვაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ამ ბლოკში აქცენტი
გადატანილია ლაპარაკის უნარ-ჩვევის განვითრებაზე.
4. აქტივობის მიზანია, მიზნობრივ ენაზე ინფორმაციის დახარისხების უნარის

გამომუშავება და აგრეთვე არგუმენტირებული ლაპარაკის უნარ-ჩვევის განვითრება.
იმავე მიზანს ემსახურება შემსწავლელის რვეულში მოცემული მეოთხე დავალება,
ოღონდ, ამჯერად ინფორმაციის დახარისხება შემსწავლელს ესეს დასაწერად
ამზადებს.
5. ა

აქტივობის შესრულება ამზადებს შემსწავლელს მოხსენებისთვის. ის ნაბიჯნაბიჯ მიდის საბოოლოო მიზნამდე, რაც ამ შემთხვევაში მოხსენების წარდგენას
გულისხმობს.
ბ ბლოკის შემაჯამებელი აქტივობაა, რომელიც აჯამებს, თუ როგორ მოახერხა
შემსწავლელმა მოხსენების მომზადება.
6. რვეულის მეხუთე დავალების დასაწერად შემსწავლელს დაეხმარება აქამდე

შესრულებული ყველა აქტივობა, განსაკუთრებით კი წიგნის მეხუთე აქტივობა.
ბლოკი 2

საქართველო: ევროპა თუ აზია?

1. 1-ლი აქტივობის მიზანია შემსწავლელების თემისთვის შეამზადება. გააქტიურდება

და გაღრმავდება მათი წინარე ცოდნა საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის
შესახებ, რაზეც შემდგომ ტექსტშია საუბარი.
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2. ეს

აქტივობა ემსახურება სელექციური (შერჩევით) კითხვის უნარ-ჩვევის
განვითარებას. შემსწავლელები წინასწარ ეცნობიან იმ კითხვას, რომელზეც პასუხი
უნდა იპოვონ კითხვის დროს.
3. ამ აქტივობის მიზანია ასევე სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში.

შემსწავლელები ამახვილებენ ყურადღებას ახალ ინფორმაციაზე ,,აბრეშუმის გზის“
შესახებ.
4. მეოთხე აქტივობის მიზანია სელექციური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში და

წაკითხულის გაანალიზება.

5. მეხუთე აქტივობის მიზანია ლაპარაკის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში, არგუმენტების

მოყვანა და დასაბუთება. შემსწავლელები დაიყოფიან ორ ჯგუფად და გამართავენ
დისკუსიას.
ბლოკი 3

საქართველო ევროპისა და აზიის გასაყარზე
1. აქტივობის მიზანია გლობალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში და სამეცნიერო

სტატიის, როგორც ტექსტის სახეობის გაცნობა. შემსწავლელები გადახედავენ ტექსტს
და აირჩევენ სწორ პასუხს.
2. აქტივობის მიზანია დეტალური კითხვის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. შემსწავლელები

წაიკითხავენ ტექსტს დეტალურად და უპასუხებენ შეკითხვებს.
3. აქტივობის

მიზანია ასევე დეტალური კითხვის
შემსწავლელები შეაჯამებენ წაკითხულ ინფორმაციას.

უნარ-ჩვევაზე

ვარჯიში.

4. აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა გაიგოს და ამოიცნოს ესეს სტრუქტურა.
5. აქტივობის მიზანია ესეს გეგმის შედგენა წინა დავალებაში მოცემული პუნქტების

დახმარებით.
ბლოკი 4

საქართველო და ევროკავშირი
1. წიგნის 1-ლი აქტივობის მიზანია წინარე ცოდნის აქტივაცია. შემსწავლელები

მუშაობენ მცირე ჯგუფებში და აგროვებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს
ვიზალიბერალიზაცია, რომელი ქვეყნებისთვის არის მნიშვნელოვანი და რატომ.

2. წიგნის მე-2 აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს ვიზალიბერალიზაციის

შესახებ მოსასმენი ტექსტის სელექციური გაგება. კერძოდ, შემსწავლელები უსმენენ
ვიდეოჩანაწერს და ინიშნავენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობა
აქვს
ვიზალიბერალიზაციას
საქართველოსთვის,
როგორია
მოსახლეობის
დამოკიდებულება ვიზალიბერალიზაციის მიმართ და რას ნიშნავს ‘„რბილი ძალა“.
ამავე მიზანს ემსახურება წიგნის მე-3 და მე-4 აქტივობები. ასევე რვეულის პირველი
დავალების მიზანი მოსასმენი მასალის სელექციური გაგება და იმ ბარიერების
დაწერაა, რომლებიც ხვდება ევროინტეგრაციას ქართულ საზოგადოებაში.
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3. წიგნის მე-5 აქტივობის მიზანია ლაპარაკის უნარ-ჩვევაზე ვარჯიში. შემსწავლელები

აჯამებენ მიღებულ ინფორმაციას, იყოფიან ორ ჯგუფად და მართავენ დისკუსიას
საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შორის.
აბათილებენ მოწინააღმდეგეთა არგუმენტებს.
4. რვეულის მეორე აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს მოსასმენი მასალის

დეტალური აგება. იპოვოს ინფორმაცია ევროინტეგარციასთან დაკავშირებული
სტერეოტიპებისა და იმ არგუმენტების პოვნა, რომლებითაც იმსხვრევა ეს მითები.
5. რვეულის მესამე აქტივობის მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს მოსასმენი მასალიდან

ფრაზის იდენტიფიცირება და გაიგოს, რას ნიშნავს ბაზრების დივერსიფიკაცია.

6. რვეულის მეოთხე აქტივობოს მიზანია, შემსწავლელმა შეძლოს მოსასმენი

მასალიდან მისთვის საჭირო ინფორმაციაზე ყურადღების კონცეტრირება, გაგება და
დაწერა.
7. აქტივობის მიზანია წერის უნარ-ჩვევის გააქტიურება.

ასევე, შემსწავლელმა
შეძლოს მიღებული
ინფომაციის გაანალიზება და საკითხის კონკრეტული
მიმართულებით განხილვა.
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