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მოკლევადიანი პროექტი  „ჩემი ქალაქის ღირშესანიშნაობები“ 
 

 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

 

პედაგოგი - შაზინა ქაშიბაძე, ქუთაისი 30-ე საჯარო სკოლა 

 

 

პროექტის მონაწილენი 

 

 

მოსწავლეები, XI კლასი 

 

პროექტის 

ხანგრძლივობა 

 

 

1 კვირა - 4 გაკვეთილი 

 

ბიუჯეტი / რესურსები 

 

 

თაბახის ფურცლები, ფოტოები (მოსწავლეების მიერ გადაღებული 

ან ინტერნეტით მოძიებული),  მარკერები, დაფა, ცარცი. 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის აქტუალობა 

 

პროექტი უცხოური ენის კომუნიკაციური სწავლების ეფექტურ 

სწავლებას წარმოადგენს და ხელს უწყობს ენობრივი 

კომპეტენციების განვითარებას. 

 

რუსული ენისადმი დამოკიდებულება მოსწავლეთა მხრიდან 

ხშირად არადამაკმაყოფილებელია. მოსწავლეთა უმეტესობა 

თვლის, რომ დღეისათვის რუსული ენის სწავლა არ წარმოადგენს 

საჭიროებას. ამას თან ერთვის ქვეყნებს შორის კონფლიქტური 

სიტუაციები, რაც კიდევ უფრო ართულებს მოსწავლეებში 
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რუსული ენის სწავლებით დაინტერესებას. აღნიშნული პრობლემა 

განსაკუთრებით მკვეთრად შეიმჩნევა XI კლასის მოსწავლეებში. ეს 

დამოკიდებულება ქმნის სირთულეებს სწავლების პროცესში. 

ყველასათვის ნათელია, რომ დღესდღეისობით ქვეყნის 

ეკონომიკისა და წინსვლისათვის უდიდესი როლი და ფუნქცია 

უჭირავს ტურიზმის განვითარებას. პროექტის ფარგლებში 

რუსული ენის გამოყენების საჭიროების დანახვა ტურიზმის 

განვითარების ხელშეწყობის პროცესში დაეხმარება მოსწავლეებს 

ლექსიკური მარაგის გამდიდრებასა და ენობრიბივი 

კონსტრუქციების დახვეწაში, ასევე დამოკიდებულებების 

შეცვლაში.  

დაეხმარება მათ გაიგონ და გაიაზრონ როგორი კომუნიკაცია 

შეიძლება შედგეს ტურისტებთან, რომელი ლექსიკური 

კონსტრუქციები სჭირდებათ. დახვეწენ გამოთქმებს, სწორად 

წერის უნარებს და გამოყოფენ ძირითად გრამატიკულ 

ერთეულებს. შექმნიან ბროშურას რუსულ ენაზე, მშობლიური 

ქალაქის ქუთაისის ღირშესანიშნაობებზე. შეძლებენ ინფორმაციის 

თავისუფლად გადაცემას უცხოელებთან. 

 

 

 

 

 

 

მიზანი 

მოსწავლეებში რუსული ენის ლექსიკური ერთეულებისა და 

გრამატიკული კონსტრუციების სწავლის ხარისხის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

ესგ. უცხ. ს III  12. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მცირე 

ზომის ინფორმაციული ტექსტის შექმნა. 

უცხ. ს III 17. მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას ყოფით 

საკომუნიკაციო სიტუაციას. 

უცხ. ს III 18. მოსწავლეს შეუძლია დამხმარე საშუალებებზე 

დაყრდნობით საუბარი. 

უცხ. ს III 14. წერისას მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის სტრუქტურის 

დაცვა. ფლობს და ცდილობს გამოიყენოს საბაზისო ენობრივი 

უნარ-ჩვევები. 

უცხ. ს III 23. მოსწავლეს შეუძლია უცხოურ ენაზე განახორციელოს 

სხვადასხვა ტიპის პროექტი (ტურისტული ბროშურის შექმნა 

უცხოელებისათვის). 
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არსებული 

მდგომარეობა 

 

მოსწავლეებს შეუძლიათ google-ში ინფორმაციის რუსულად 

მოძიება. შეუძლიათ მარტივი წინადადებების თარგმნა. კარგად 

ფლობენ ლექსიკონის გამოყენების უნარს, ურთიერთობების 

მარტივ ფრაზებს, იციან Powerpoint და Word – ში მუშაობა. 

 

 

 

 

 

 

განსახორციელებელი 

ამოცანები 

 

ამოცანა:ტურისტული საინფორმაციო ბროშურის შექმნის გზით 

რუსული ენის ლექსიკური ერთეულებისა და გრამატიკული 

კონსტრუციების სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება. 

 

პროექტის მოკლე აღწერა: 

ლექსიკური ერთეულებისა და გრამატიკული კონსტრუქციების 

უკეთ გააზრების მიზნით მოსწავლეები რუსულ ენაზე ამზადებენ 

ტურისტულ საინფორმაციო ბუკლეტს. 

მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად ადგენენ ბროშურაზე 

მუშაობის გეგმას: კლასი იყოფა 4 კაციან ჯგუფებად მათი 

ინტერესების და შესაძლებლობების მიხედვით (ერთ მოსწავლეს 

ევალება ინფორმაციის მოძიება, მეორეს ფოტოების გადაღება ან 

ინტერნეტით მოძიება, მესამეს მარშუტის შექმნა, მეოთხეს - 

პრეზენტაცია). 

ამის შემდეგ მოსწავლეები იწყებენ დამოუკიდებელ მუშაობას. 

 

გაკვეთილი I 

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს დაასახელონ ქუთაისის 

ღირშესანიშნაობები, ყველა ჩამოთვლილი  

ფიქსირდება დაფაზე. მოსწავლეები მოკლედ ახასიათებენ 

თითოეულ ადგილს. მასწავლებელი ეხმარება ინფორმაციის 

გახსენებასა და სრულყოფაში.  მოსწავლეები ირჩევენ 2 – 3 

ობიექტს, რომელიც სურთ აჩვენონ უცხოელ ტურისტებს. 

მასწავლებლის დახმარებით, ჯგუფები თანხმდებიან იმ ძირითად 

პრინციპებზე, რის მიხედვითაც მუშაობენ ჯგუფებში, ინაწილებენ 

ფუნქციებს უნარების გათვალისწინებით და ირჩევენ ძირითად 

მახასიათებლებს რითაც მოხდება ღირშესანიშნაობის 
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დახასიათება. 

  

გაკვეთილი II 

ამ გაკვეთილზე ხდება მოსწავლეთა მიერ მოძიებული 

ინფორმაციებზე მუშაობა, რამდენად სწორადაა გრამატიკულად 

გამართული ბუკლეტის ტექსტი და ხდება იმ გრამატიკულ  

კონსტრუქციებზე და ლექსიკურ ერთეულებზე მუშაობა რომელიც 

გამოყენებულ იქნება ბუკლეტის შექმნისას. ამ გაკვეთილზევე 

ხდება პირველი შუალედური შეფასება.  

 

გაკვეთილი III 

ბუკლეტის ტექსტი დამუშავებულია და იწყება მარშრუტის 

შექმნაზე მუშაობა. მოსწავლეები ასახელებენ რომელი 

ტრანსპორტის საშუალებით შეიძლება ერთი ობიექტიდან 

მეორეზე გადასვლა და რა დრო იქნება საჭირო ამისათვის. ამავე 

გაკვეთილზე ხდება ბუკლეტის გაფორმება მოძიებული 

ინფორმაციით და ფოტოებით. ამ გაკვეთილზე ხდება მეორე 

შუალედური შეფასება. 

 

გაკვეთილი IV 

ოთხ ჯგუფად დაყოფილი მოსწავლეები ახდენენ ბუკლეტის 

დემონსტრირებას და პრეზენტაციას. პრეზენტაციამდე კი 

ეცნობიან პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმებს. ამ 

გაკვეთილზე ხდება საბოლოო შეფასება იმისა, რამდენად 

საინტერესოდ და კომპაქტურად იქნა გადმოცემული ინფორმაცია 

აღნიშნულ ობიექტებზე. ფასდება ბუკლეტის გაფორმება და 

პრეზენტაცია.  

 

 

 

 

შედეგი 

თითოეული ჯგუფი ქმნის ერთ ბუკლეტს ქუთაისის 

ფოტოსურათებით და ინფორმაციით. ბუკლეტის ტექსტები 

გრამატიკულად სწორად არის გამართული, გამოყენებულია 

შესწავლილი ლექსიკური ერთეულები და შედარებით რთული 

გრამატიკული კონსტრუქციები. ლექსიკურ ერთეულებსა და 

გრამატიკული კონსტრუქციების გამოყენებით შეძლონ 
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საპრეზენტაციო მასალის რუსულ ენაზე უკეთ წარმოჩენა და 

ყოფით საკომუნიკაციო სიტუაციაში თავის გართმევა. 

მოსწავლეებს გამოუმუშავდათ პასუხისმგებლობის 

დელეგირებისა და თვითშეფასების უნარები. 

 

 

შეფასება 

 

დანართი №1 

დანართი №2 

დანართი №3 

 

შეფასების დანართი №1. პროექტის შუალედური და საბოლოო შეფასება. 

 

პროექტის მონიტორინგი / 

შეფასება 

 

 

ვის მიერ 

 

როდის 

 

რა კრიტერიუმებით 

 

 

პირველი შუალედური 

მონიტორინგი 

 

 

პედაგოგი 

 

 

პროექტზე მუშაობის 

მეორე გაკვეთილი 

სწორი 

თანმიმდევრობით იქნა 

თუ არა შედგენილი 

წერილობითი ტექსტი, 

გრამატიკული, 

ლექსიკური, 

ორთოგრაფიული და 

პუნქტუალური  

შეცდომები. 

 

 

მეორე შუალედური 

მონიტორნგი 

პედაგოგი პროექტზე მუშაობის 

მესამე გაკვეთილი 

 

მოძიებული 

ინფორმაციის 

სისწორე,  

სიცხადე 

 

საბოლოო შეფასება 

პედაგოგი 

მოსწავლეები 

დასკვნითი 

პრეზენტაციის 

შემდეგ 

 რამდენად 

საინტერესო და 

კომპაქტურად 

იყო 

გადმოცემული 

ინფორმაცია 
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აღნიშნულ 

ობიექტზე 

 ბროშურის 

გაფორმება 

 პრეზენტაცია 

 

 

შეფასების დანართი №2. 

 

კრიტერიები 

 

 

ქულები 

 

1. ინფორმაციის სისწორე, სიცხადე 

 

 

2 

 

2. გრამატიკული სტრუქტურების სწორად ხმარება 

 

 

2 

 

3. რამდენად კარგად წარადგინა პრეზენტატორმა 

სამუშაო 

 

 

2 

 

4. ჯგუფის წევრების თანამშრომლობა 

 

 

2 

 

5. ბუკლეტის გაფორმება 

 

 

2 

 

 

პროექტის შეფასება 
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შეფასების დანართი №3. (თვითშეფასების ფურცელი). 
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რა იყო პროექტის მიზანი  

რა სამუშაოს ვასრულებდი 

რა მომეწონა ჯგუფის მიერ დადებულ პროექტსა და სამუშაო პროცესში 

რა შეიძლებოდა უკეთ გაკეთებულიყო 

ჩემი წინადადებები 

 

პროექტის 

დასახელება  „ ჩვენ ერთად ვართ„ 

პროექტში 

მონაწილენი  

ისტორიის მასწავლებელი ქეთო მახარაძე, 

მე-8  კლასის მოსწავლეები და კლასის ხელმძღვანელი თეა ხორავა  

პროექტის დასაწყისი- 

დასასრული . 

1ნოემბერი 1917 – 30ნოემბერი 1917წ.  

პრობლემების 

ანალიზი  

თანატოლებთან  ურთიერთობა მნიშნელოვან როლს თამაშობს  მოზარდების 

პიროვნულ და სოციალურ განვითარებაში.  მე -8 კლასში 19 მოსწავლეა, 

უმრავლესობა ბიჭი. ასაკის მატებასთან ერთად კლასში იმატა 

კონფლიქტურმა სიტუაციებმა, გამოიკვეთა ე.წ „ყოჩები―, გაძნელდა ჯგუფური 

მუშაობის მართვაც. ამ კლასში წელს სხვა სკოლიდან გადმოვიდა სიმპათიური 

ქერათმიანი ბიჭი  ჩავთალე რომ კლასმა იგი მეგობრულად მიიღო, მაგრამ 

ერთ დღესაც ქუჩაში წავაწყდი  მასთან თანაკლასელთა კონფლიქტს. მეორე 

დღეს სკოლაში ახალი მოსწავლის მამა მოვიდა, ბიჭებს ესაუბრა, 

მასწავლებლებს კი დახმარება გვთხოვა. ჩემთვის ნათელი გახდა  რომ 

მოსწავლეებს აქვთ დაბალი სოციალური უნარ-ჩვევები, ამიტომ ვერ 

ახერხებენ ააგონ და შეინარჩუნონ პოზიტიური ურთიერთობები,  არ იციან 

როგორ დაუმეგობრდნენ თანატოლს, რა მისაღები ფორმით მიიპყრონ 

მასწავლებლების  ყურადღება.  როგორ მართონ თავიანთი ემოციები   მე-8 

კლასში  არსებულმა პრობლემებმა მიმიყვანა მოსწავლეებთან ერთად 

პროექტზე მუშაობის იდეამდე.  

 

მიზანი დავეხმარო მოსწავლეებს სოციალური უნარ-ჩვევების ამაღლებაში, 

როგორიცაა  მოლაპარაკება, თანამშრომლობა, კომპრომისი, ემოციების 

კონტროლი, კონფლიქტის გადაჭრა. 
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პროექტის ამოცანები   პროექტის იდეის გაცნობა, ფსიქოლოგის შეხვედრა მოსწავლეებთან და 

მშობლებთან, ინტერვიუ პირად საკითხებზე, სიტუაციური ფილმის ჩვენება, 

სტუმრის მოწვევა, ფოტო-ალბომის შექმნა, პროექტის პრეზენტაცია. 

 

 

 

მოსალოდნელი 

შედეგები  

მოსწავლეებმა შეძლონ ინდივიდებთან და ჯგუფებთან კომუნიკაცია, 

თანამშრომლობა, იყვნენ შემწყნარებლები, იცოდნენ  როგორ გამოიყენონ 

საკუთარი და არ შეზღუდონ სხვისი უფლებები.  

სამიზნე ჯგუფი  მე-8 კლასის მოსწავლეები  

ხელის შემშლელი 

ფაქტორები/შესაძლო 

რისკები 

შეიძლება არ მოვიდეს მშობლები ან სტუმარი  

პროექტის განსახორციელებლად საჭირო 

საქმიანობები  

პასუხისმგებელი  ვადები  

ამოცანა1: პროექტის იდეის გაცნობა        

                 მოსწავლეებსა და მშობლებს გავაცნობ 

                პროექტის იდეას და ვთხოვ   

                თანამშრომლობას.  

 

 

მოსწავლე 

დამასწავლებელი 

 

 

 

 

1 დეკემბერი  

 

 

 

 

 

ამოცანა 2: ექიმი-ფსიქოლოგის შეხვედრა  

                   მოსწავლეებთან და მშობლებთან  

                  საუბარი თემაზე : „ჰორმონების ომი― 

 

მასაწავლებელი 

ფსიქოლოგი  

 

 

4 დეკემბერი  
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ამოცანა 3: სიტუაციური ფილმის―ებრძოლე 

ბულინგს― ჩვენება და განხილვა  

                   მოსწავლეები იმსჯელებენ  

                   სად დაინახეს ფილმში ძალადობა, 

                  აგრესია,  როგორ გადაჭრეს ბავშვებმა 

პრობლება, როგორ მოიქცეოდით 

                  თქვენ ? 

 

 

მოსწავლეები 

მასწავლებელი  

 

 

 

 

 

 

 

10 დეკემბერი  

 

 

 

 

 

 

 

ამოცანა 4:  ინტერვიუ პირად საკითხებზე  

                   მოსწავლეები შეძლებისდაგვარდა 

                   გულახდილად უპასუხებენ  

                   თანაკლასელთა შეკითხვებს.  

                   მოიტანენ 2-3 ნივთს, რომელიც 

                  ყველაზე მეტად მოგვითხრობს მათ 

                  შესახებ.  მოსწავლეები ერთმანეთს  

                   გაიცნობენ სხვადასხვა კუთხით. 

 

მასწავლებელი 

მოსწავლეები 

 

 

 

 

 

 

 

15 დეკემბერი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამოცანა5: სტუმრის მოწვევა  

                   სამოქალაქო განათლების პედაგოგი,  

                  მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს  

                 მფლობელი ლადო აფხაზავა 

ისაუბრებს  

                 მოსწავლეებთან თემაზე: კონფლიქტი 

                 და მისი მოგვარების გზები. 

გაიმართება 

                 კითხვა-პასუხი სტუმარს და 

 

მასწავლებელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 დეკემბერი 
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პროექტის ბიუჯეტი 

 

ოთახი შეხვედრებისათვის, კომპიუტერი, 

პროექტორი,  საკანცელარიო მასალა. 

სკოლის  წილი  

სტუმრის მოწვევისათვის ხარჯები. სკოლის წილი 

 

პროექტის მონიტორინგი/ შეფასება 

პროექტის მონიტორინგი 

/შეფასება 

ვის მიერ? როდის? რა კრიტერიუმებით? 

პირველი შუალედური 

მონიტორინგი  

მასწავლებლის და 

მოსწავლეების მიერ 

11 დეკემბერი მოსწავლეებზე 

დაკვირვების ცხრილით 

მეორე შუალედური 

მონიტორინგი  

მასწავლებელი 21 დეკემბერი  მოსწავლეებზე 

დაკვირვები ცხრილით  

საბოლოო შეფასება  მასწავლებელი და 

მოსწავლეები 

30 დეკემბერი მასწავლებლის 

თვითშეფასების კითხვარი 

და მოსწავლეთა თვით 

                მოსწავლეებს შორის. 

 

ამოცანა 6: „ნაბიჯ-ნაბიჯ― - აქტივობების 

                    ამსახველი ფოტო-ალბომის შექმნა, 

                    რომელშიც აისახება პროექტზე  

 

მასწავლებელი და  

მოსწავლე 

 

25 დეკემბერი  

 

ამოცანა 7: პროექტის პრეზენტაცია  მასწავლებლები 

მოსწავლეები 

29 დეკემბერი  
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შეფასების კითხვარი  

 

მოსწავლეთა დაკვირვების ცხრილი 

კრიტერიუმები მცირედ საშუალოდ მთლიანად 

მოსწავლეებს საკუთარი წვრილი შეაქვთ პროექტით 

გათვალისწინებულ აქტივობებში 

   

მოსწავლეები თანამშრომლობენ ერთმანეთთან     

მოსწავლები არ აცდენენ პროექტის 

გათვალისწინებულ შეხვედრებს და ცდილობენ 

იყვნენ მეგობრულნი და კორექტულები 

   

 

მოსწავლეთა შეფასების ცხრილი 

კრიტერიუმები დიახ არა 

ხალისით ვმუშაობდი პროექტის აქტივობებზე.   

ვთანამშრომლობდი ჯგუფის ყველა წევრთან    

გულახდილი ვიყავი დასმულ შეკითხვებზე პასუხისას.   

სიამოვნებით ვიმუშავებდი კიდევ მსგავს პროექტებზე.   

 

მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარი 

კრიტერიუმები დიახ არა 

პროექტის დაგეგმისასგავითალისწინე მოსწავლეთა ინტერესები და 

შესაძლებლობები 

  

მოვახერხე პროექტში ყველა მოსწავლისდა მშობლის ჩართვა    

მივაღწიე მოსალოდნელ შედეგს    

პროექტი დასრულდა გაწერილ დროში.   
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1. პროექტის  სახელწოდება:  

 

,,ევროპა-საქართველოს ბუნებრივი გარემო'' 
 

2. პროექტის  მონაწილეები: 

ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ფიქრია გიორხელიძე;  

IXა კლასის 35 მოსწავლე; 

 

3. პრობლემის ანალიზი:   

 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების ერთ-ერთ მიზანს 

წარმოადგენს დაეხმაროს მოსწავლეს სამყაროს ერთ მთლიანობად აღქმასა და მიმდინარე პროცესებში 

საქართველოს ადგილის განსაზღვრაში. პრაქტიკულმა საქმიანობამ მაჩვენა, რომ მოსწავლეებს უჭირთ 

ისტორიულ ეპოქებში ორიენტაცია, უჭირთ საქართველო დააკავშირონ მსოფლიო ისტორიაში მომხდარ 

მოვლენებთან, ასევე რთულია მიზეზ-შედეგობრივი მიდგომა ისტორიული პროცესებისადმი. 

მოსწავლეთა ნაწილი, მნიშვნელოვნად ფაქტების დამახსოვრობას მიიჩნევს, არ ცდილობს დაინახონ 

ლოგიკური ჯაჭვი მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებსა და საქართველოში მომხდარ მოვლენებს შორის. 

მათთვის ბუნდოვანია, როგორ შეიძლება პატარა საქართველოზე გავლენას ახდენდეს დიდი 

სახელმწიფოების წარმოშობა გაძლიერება და პირიქით. მოსწავლეები მართალია გეოგრაფიაში და  წინა 

კლასებში ისტორიაში სწავლობენ საქართველოს თავისებური მდებარეობის შესახებ, მაგრამ უჭირთ 

გეოგრაფიული გარემოსა და ისტორიული პროცესების ერთმანეთთან დაკავშირება. 

2014 წლის ივნისში საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ,  

საქართველოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში ევროკავშირთან დაახლოების პერსპექტივა უფრო 

აქტუალური თემა გახდა, რაც დაგვირგვინდა 2017 წლის 2 თებერვალს ვიზალიბერალიზაციის 

შემოღებით. ზოგადად ჩემი მოსწავლეები დადებითად აფასებენ ამ ფაქტს, თუმცა ზოგიერთი მოსწავლე  

ამ თემებისადმი მიძღვნილ კლასის საათებზე სვამს კითხვას- რატომ არიან მათი მშობლები ევროპული 
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ინტეგრაციისადმი კრიტიკულად განწყობილი?  

   ამ გარემოებების გათვალისწინებით გადავწყვიტე IX კლასელებს შევთავაზო პროექტი, რომელიც 

საშუალებას მისცემთ მათ გამოიკვლიონ კავკასიის რეგიონის მნიშვნელობა მსოფლიო პოლიტიკურ 

პროცესებში, გააანალიზონ საქართველოს ისტორიულ მოვლენებს შორის რთული მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირები მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან. გააკეთონ აღმოჩენები და დასკვნები, რომ საქართველო 

მუდმივად იყო პოლიტიკური არჩევანის წინაშე და ძირითადად ვითარდებოდა ევროპული 

მიმართულებით. პროექტი მისცემს მოსწავლეებს შესაძლებლობას, გააანალიზონ რა გარემოებებმა 

განაპირობა დასავლური ორიენტაციის შეცვლა, იმსჯელონ არის თუ არა დღევანდელი მისწრაფება 

ევროპასთან ურთიერთობების გაღრმავება ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა და არის თუ არა 

ევროპა ბუნებრივი გარემო საქართველოსათვის 

4. პროექტის მიზანი: 

სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში საქართველოს პოლიტიკური არჩევანის  გაანალიზების 

საშუალებით, მოსწავლეებში კვლევის, ანალიზის და პრეზენტაციის უნარის განვითარების 

ხელშეწყობა.     

 

5. პროექტზე მუშაობის ვადები: 1 მარტი - 28 მაისი  / 3 თვე/ 

 

6. პროექტის ამოცანები: 

Iამოცანა: კავკასიის რეგიონის მნიშვნელობის დადგენა მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესებში 

 

II ამოცანა: საქართველო-ევროპის ურთიერთობის მაგალითების კვლევა და ანალიზი 

III ამოცანა: საერთო ევროპულ ოჯახში ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციის პერსპექტივა 1918-1921 წლებში და 

მისი ჩაშლის მიზეზების გაანალიზება 

IV ამოცანა: თანამედროვე საქართველოსა და ევროსტრუქტურების ურთიერთობის გაანალიზება 

 

7. მოსალოდნელი შედეგები: 

 

IX კლასის 35 მოსწავლე შეძლებს გაანალიზოს საქართველოსა და კავკასიის მნიშვნელობა, როგორც 

წარსულში ასევე დღეს, სხვადასხვა ისტორიული მაგალითების მოკვლევით შეძლებენ დასკვენების 

გაკეთებას, რომ საქართველოს ბუნებრივი გარემო იყო ევროპა. ეცოდინებათ რა გარემოებებმა მოწყვიტა  

საქართველო ევროპას და შეძლებენ შეფასებას - რამდენად სწორია საქართველოს საგარეო ორიენტაცია 

მიმართული იყოს დასავლეთისკენ.  

პროექტი ხელს შეუწყობს ისეთი უნარების განვითარებას, როგორიცაა ინფორმაციის მოპოვებისა და 
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ორგანიზების, თვალსაჩინოებების გამოყენებისა და შექმნის, კვლევის, ანალიზის, მსჯელობის, 

პრეზენტაციის, თანამშრომლობის უნარების განვითარებას. 

 

ისტ.IX.1.  მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები და 

გაანალიზოს ამ მხარეების საზღვრების ისტორიული პროცესებით განპირობებული ცვალებადობა. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 მსჯელობს უძველესი დროიდან დღემდე ქართული სახელმწიფოებისა და ისტორიულ- 

გეოგრაფიული მხარეების საზღვრების ცვალებადობაზე; მსჯელობს ამ ცვლილებების 

გამომწვევ მიზეზებზე; 

 

ისტ.IX.2. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის საქართველოში 

ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 

 მსჯელობს სხვადასხვა ეპოქაში ამა თუ იმ რეგიონთან თუ სივრცესთან საქართველოს 

ეკონომიკური ურთიერთობები სშესახებ. 

 რუკაზე  აღნიშნავს საქართველოს ტერიტორიაზე  გამავალ  სხვადასხვა   ეპოქის სავაჭრო 

გზებს; 

 

ისტ.IX.5.მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს საგარეო და საშინაო ფაქტორების გავლენა ქართული 

სახელმწიფოს წარმოშობასა და განვითარებაზე. 

 მსჯელობს კონკრეტულ საგარეო პოლიტიკურ ცვლილებებზე, რომლებმაც გავლენა 

მოახდინა  ქართულ სახელმწიფოებრივობაზე; 

 მსჯელობს მსოფლიო ომებით გამოწვეულ  ცვლილებებზე და საქართველოსთვის  

ამ ცვლილების მნიშვნელობაზე; 

 აანალიზებს      საერთაშორისო      ორგანიზაციების      გავლენას      თანამედროვე  

საქართველოს სახელმწიფოს განვითარებაზე. 

 

 

ისტ.IX.6. მოსწავლეს შეუძლია  მსჯელობა საქართველოში არსებული რელიგიებისა და მათი აქ  

გავრცელების ისტორიული მიზეზების შესახებ. 

 აანალიზებს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების მნიშვნელობას 

ქართული სახელმწიფოს საგარეო ორიენტაციის განსაზღვრაში. მსჯელობს  
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ქრისტიანობის როლზე ქართული კულტურის განვითარებაში და ქართული  

ეთნოსის განმტკიცებაში; 

 აჯგუფებს საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების  

ხელშემწყობ და ხელისშემშლელ ფაქტორებს, მოიძიებს მათ ანალოგიას სხვა  

ქრისტიანული ქვეყნების ისტორიაში; 

 

 

8. მიზნობრივი  ჯგუფი: IX-ა კლასის 35 მოსწავლე 

 

9. ამოცანების  განსახორციელებელად   საჭირო  საქმიანობები 

Iამოცანა: კავკასიის რეგიონის მნიშვნელობის დადგენა მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესებში  

სქმიანობები: 

I.1 პროექტის პრეზენტაცია და კლასის დაყოფა ჯგუფებად. დავალებების განაწილება, თხზულებების 

მომზადება ჯგუფების მიერ და კონფერენციის ორგანიზება. საკონფერენციო თემატიკა: 

ა. ,,კავკასია ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი რგოლი- გეოგრაფიული მიმოხილვა’’ 

ბ. საქართველოს ტერიტორიაზე  გამავალი სხვადასხვა ეპოქის სავაჭრო გზები 

გ. საქართველო კულტურათა გზაჯვარედინი 

დ.თბილისი- ევროპის ციხესიმაგრე 

 

IIამოცანა: საქართველო-ევროპის სამხედრო- პოლიტიკური ურთიერთობის მაგალითების კვლევა და 

ანალიზი 

 

II.1 Power-point პროგრამის გამოყენებით ჯგუფების მიერ პრეზენტაციების მომზადება თემებზე: 

ა. ძველი ბერძნები და კოლხეთი; 

ბ. რომისა და ქართლის ურთიერთობა ძველი და ახალი წელთაღრიცხვის მიჯნაზე; 

გ. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების მნიშვნელობა ქართული 

სახელმწიფოს საგარეო ორიენტაციის განსაზღვრაში. 

დ. არაბთა სახალიფო თუ ბიზანტია? 

ე. საქართველო და ჯვაროსნები 
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ვ. გიორგი V დაფილიპე VI- თანასწორიპარტნიორები 

ზ. საქართველო ანტიოსმალურ კოალიციაში 

 

II.2 პოლიტიკური სიტუაციების როლური გათამაშება და დისკუსიების მოწყობა; 

ა. ეგრისელ წარჩინებულთა კრება ( 554წ.) - როლური  თამაში, შემდეგ დისკუსია 

 

ბ. სულხან საბა ლუი XIV -ის კარზე - როლური  თამაში, შემდეგ დისკუსია 

გ. ნაწყვეტი პოემიდან ,,ბედი ქართლისა’’ - როლური  თამაში, შემდეგ დისკუსია 

 

III ამოცანა: საერთო ევროპულ ოჯახში ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციის პერსპექტივა 1918-1921 

წლებში და მისი ჩაშლის მიზეზების გაანალიზება 

III.1 ქრონოლოგიური რუკის შედგენაXX საუკუნის დასაწყისის მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური 

პროცესების შესახებ 

III.3.  ვიზიტი ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკასა და ქუთაისის ეროვნულ არქივში, პირველი 

რესპუბლიკის შესახებ პუბლიკაციებისა და ფოტო მასალის  გაცნობის მიზნით. მოსწავლეთა 

წერილობითი უკუკავშირი. 

III.2 ინტელექტუალური თამაში თემა - 

,,საქართველოს რესპუბლიკა 1918-1921წ.’’ 

III.3   მსჯელობა-დისკუსია თემაზე:  რატომ ჩაიშალა საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივა  1918-

1921წ. 

 

IV ამოცანა: თანამედროვე საქართველოსა და ევროსტრუქტურების ურთიერთობის გაანალიზება 

IV.1 პრეზენტაციების მომზადება  საერთაშორისო ორგანიზაციების სტრუქტურის,  მისიის და დაარსების 

დროის შესახებ -  გაერო, ნატო, ევროკავშირი; იმუშავებს სამი  ჯგუფი. 

IV.2  ჯგუფების მიერ საქართველოსა და აღნიშნული ორგანიზაციების თანამშრომლობის ამსახველი 

პოსტერების მომზადება და პრეზენტაცია 

IV.3 ხელნაწერი ჟურნალის გამოცემა-  „ჩვენი არჩევანი―  

  ჟურნალში შევიტანთ პროექტის მონაწილე მოსწავლეების სახელს და გვარს, პროექტის ამსახველ ფოტო 

მასალას, ესეებს სახელწოდებით - „ჩემი არჩევანი― 
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10. სამუშაო გეგმა 

 

საპროექტო  საქმიანობები პასუხისმგებელ

ი პირი 

ვადები 

მარტ

ი 

აპრი

ლი 

მაისი 

1. პროექტის პრეზენტაცია და კლასის დაყოფა  

ჯგუფებად. დავალებების  

განაწილება,  

თხზულებების მომზადება  

ჯგუფების მიერ და  

კონფერენციის ორგანიზება 

ფიქრია 

გიორხელიძე 

 

   

2. ანგარიშის მომზადება ამოცანის განხორციელებაზე მასწავლებელი 

მოსწავლეები 

   

3. Power-point პროგრამის გამოყენებით ჯგუფების 

მიერ პრეზენტაციების  

           მომზადება და აუდიტორიის წინაშე  

           წარდგენა 

ფიქრია 

გიორხელიძე 

IX კლასის  

მოსწავლეები 

   

4. პოლიტიკური სიტუაციების როლური  

გათამაშება და დისკუსიების მოწყობა; 

ფიქრია 

გიორხელიძე 

IX კლასის  

მოსწავლეები 

   

5. ანგარიშის მომზადება ამოცანის განხორციელებაზე მასწავლებელი 

მოსწავლეები 

   

6. ქრონოლოგიური რუკის შედგენა XX საუკუნის  

დასაწყისის მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური 

პროცესების შესახებ 

ფიქრია 

გიორხელიძე 

IX კლასის  

მოსწავლეები 

   

7. ვიზიტი ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკასა და  

ქუთაისის ეროვნულ არქივში, პირველი  

რესპუბლიკის შესახებ პუბლიკაციებისა და ფოტო  

ფიქრია 

გიორხელიძე 
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მასალის  გაცნობის მიზნით. 

 

IX კლასის  

მოსწავლეები 

8. ინტელექტუალური თამაში თემა -,,საქართველოს  

რესპუბლიკა  1918-1921წ.’’ 

 

 

 

ფიქრია 

გიორხელიძე 

IX კლასის  

მოსწავლეები 

   

9. მსჯელობა-დისკუსია  თემაზე:  რატომ ჩაიშალა  

             საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივა   

             1918-1921წ. 

 

ფიქრია 

გიორხელიძე 

IX კლასის  

მოსწავლეები 

   

10. ანგარიშის მომზადება ამოცანის განხორციელებაზე მასწავლებელი 

მოსწავლეები 

   

11. პრეზენტაციების მომზადება საერთაშორისო  

ორგანიზაციების სტრუქტურის, მათი  

დაარსების დროის შესახებ -  გაერო, ნატო,  

           ევროკავშირი; იმუშავებს სამი ჯგუფი. 

ფიქრია 

გიორხელიძე 

IX კლასის  

მოსწავლეები 

   

12. ჯგუფების მიერ საქართველოსა და აღნიშნული 

ორგანიზაციების თანამშრომლობის ამსახველი  

პოსტერების მომზადება და პრეზენტაცია 

ფიქრია 

გიორხელიძე 

IX კლასის  

მოსწავლეები 

   

13. მოსწავლეების მიერ ესეების დაწერა  

სათაურით  ,,ჩვენი არჩევანი’’ და ხელნაწერი  

ჟურნალის გამოცემა. 

ფიქრია 

გიორხელიძე 

IX კლასის  

მოსწავლეები 

   

14. ანგარიშის მომზადება ამოცანის განხორციელებაზე მასწავლებელი 

მოსწავლეები 

   

15. მოსწავლეების მიერ მასწავლებლის  

მიწოდებული პროექტის კითხვარის შევსება 

მასწავლებელი    
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 მოსწავლეები 

16. მასწავლებლის რეფლექსია  მასწავლებელი 

 

   

 

 

11. პროექტის  ბიუჯეტი 

 

 თანხა (ლარებში) % წილი 

პროექტის მთლიანი ღირებულება 70 100% 

თანადაფინანსება 40 57% 

სკოლის წვლილი პროექტის დანერგვის  

პროცესში 

30ლ. საკანცელარიო ნივთებით  

უზრუნველყოფა, ასევე ტექნიკის და  

დარბაზის დათმობა 

43% 

საზოგადოების წვლილი პროექტის  

დანერგვის პროცესში 

ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკასა და  

არქივის სახელმწიფო სამსახურთან  

თანამშრომლობა;  

 

 

ხარჯების   დეტალური   

აღწერა 

რაოდენობა ერთეულის  

ღირებულება 

სულ სკოლის 

წილი 

საზ.წილი 

ვატმანის ქაღალდი 16 1 16 16  

მარკერი 9 1 9 9  

თაბახის ფურცელი 100 0,5 5 5  

ტრანსპორტირება 1 40 40  40 

სულ   69 30 40 

 

 

შეფასების სქემები 

ანგარიში ამოცანის განხორციელებაზე 

თარიღი: 

ჯგუფის წევრი მოსწავლეების სახელები  და გვარები: 

ამოცანის განხორციელების ვადა --------------------------------- 

შინაარსობრივი სამუშაო 

მოვაგვარეთ: 

მოცემულ ვადაში ჩვენ სამუშაოს წარმატებით გავართვით თავი: 
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წავაწყდით დაბრკოლებებს: 

მოცემულ დროში ჩვენ შეგვექმნა სიძნელეები შმდეგი სამუშაოს შესასრულებლად: 

 

 

ჩვენ ალბათ გვესაჭროება:-------------------------------------------- 

 

ამისთვის ჩვენ გადავწყვიტეთ:----------------------------------------- 

პროექტის შეფასების კითხვარი 

პროექტის დასახელება: 

პროექტზე მუსაობის ვადები: 

საყვარელო მოსწავლეებო, იმისათვის, რომ მომავალში პროექტზე მუშაობა გავაუმჯობესოთ , 

ჩემი დიდი სურვილია გავარკვიო, როგორ შეაფასებდით მას 

1. როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩა, ამ პროექტზე სენ რაიმე ახალი ისწავლე? 

ა. მე ძალიან ბევრი ახალი ვისწავლე 

ბ. მე ახალი ვისწავლე 

დ. მე ნაკლებად ვისწავლე ახალი 

დ. მე არაფერი მისწავლია ახალი 

2. შენთვის ნათელი იყო, საკუთარი როლი პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად 

და შედეგის მისაღწევად 

ა. სრულიად ნათელი იყო’ 

ბ. ძირითადად ნათელი იყო; 

გ. ნაკლებად იყო ნათელი 

დ. სრულიად გაურკვეველი იყო; 

3. მასწავლებელმა მიჩვენა გზა, როგორ უნდა მემუშავა პროექტზე 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. ვეთანხმები 

გ. ნაწილობრივ ვეთანხმები 

დ. არ ვეთანხმები 

4. ჩვენი პროექტის შედეგებით კმაყოფილი ვარ 

ა. სრულიად ვეთანხმები 

ბ. ვეთანხმები 

გ. ნაწილობრივ ვეთანხმები 

დ. არ ვეთანხმები 

5. განსაკუთრებით რას შეაქებდი ან გააკრიტიკებდი პროეტში? 

შექება:-------------------------------------------------------------------------------- 
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კრიტიკა:------------------------------------------------------------------------------ 

 

დიდი მადლობა დახმარებისათვის! 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის გეგმა 

სოფიო დუმბაძე, სკოლა ევრო 2000 

პროექტის სახელწოდება:  კულტურული მოქალაქე 

პროექტში მონაწილეები: სკოლის თვითმმართველობა, მე-10გ კლასის მოსწავლეები, საბაზო 

და საშ.სკოლის დამრიგებლები, სამოქალაქო განათლების პედაგოგები, ადმინისტრაცია, 

სასადილოს პერსონალი, შესყიდვების კოორდინატორი, აიტი მენეჯერი. 

პრობლემის ანალიზი: ჩვენი სკოლა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ძალიან ,,გაიზარდა―. სხვა 

სკოლებიდან   გადმოვიდა 70-ზე მეტი მოსწავლე, ამას დაემატა პირველკლასელთა 

განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობა - 115 მოსწავლე. საერთო ჯამში 2016 წლის მარტში 

სკოლაში ფიქსირდებოდა 645 მოსწავლე, წლევანდელი მონაცემებით კი 2017—2018 სასწ. 

წელი სკოლამ 778 მოსწავლით დაიწყო.    

          მოსწავლეთა გაზრდილი რაოდენობა განსაკუთრებით პრობლემად იქცა  სკოლის  

სასადილოსთვის, სადაც ერთდროულად დაახლოებით 150 -200  საშუალო და საბაზო 

საფეხურის მოსწავლე  სადილობს . პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ყველას 

ერთდროულად უნდა კუთვნილი სადილის მიღება, არ უთმობენ ერთმანეთს, არ დგებიან 

რიგში, რაც იწვევს  ქაოსს, ხმაურს, მომსახურე პერსონალის უკმაყოფილებას. ყველა 

ერთდროულად აწყდება სასადილოს დახლს, ეს ერთი მხრივ სიცოცხლისათვის საფრთხეცაა, 

რადგანაც დახლი შუშისაა და შეიძლება დიდი ზეწოლის შედეგად ჩაიმტვრეს.  

თუმცა სასადილოს წესების არ დაცვა, რიგში არ ჩადგომა და დაბალი ურთიერთპატივისცემა 

არ არის  მხოლოდ  სკოლის სივრცის პრობლემა. მოსწავლეთა მსგავსი საქციელი 

ხელისშემშელეი ფაქტორია ასევე სკოლის კიბეზე ასვლის დროსაც, ასევე ეს ასახვას ჰპოვებს 

სხვა - სკოლის გარეთ სივრცეში, სადაც საჭიროა საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა. 

            პროექის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ქცევის 

ფორმირებას, კონკრეტულად კი რიგის დაცვის კულტურის განვითარებას მოსწვალეებში, 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში წესების დაცვის, ურთიერთპატივისცემის უნარ-

ჩვევების განვითარებას. უნარები 
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გამოარჩევს სკოლის მოსწავლეებს სხვა საზოგადოებისგან, მაღალი სამოქალაქო 

თვითშეგნებით და კულტურით. 

 

პროექტის მიზნები: 

მოკლევადიანი მიზანი - სკოლის სივრცეში (სასადილოში) უსაფრთხო და მშვიდი 

გარემოს შექმნა,რიგის მოწესრიგება. 

გრძელვადიანი მიზანი - 

 მოსწავლეებმა  შეძლონ  საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში წესრიგის დაცვის 

აუცილებლობის  დანახვა და გათავისება.  

 შეძლონ ურთიერთპატივისცემისა და თანაგრძნობის საფუძველზე საკუთარი და 

სხვისი უსაფრთხოების დაცვა. 

 მოსწავლემ შეძლოს  საზოგადოებრივი უსაფრთხოების  ძირითადი პრობლემების 

გადასაჭრელად თანამშრომლობა თანატოლებთან და უფროსებთან, შეძლოს  

გააზრებული მონაწილეობა და თანამშრომლობა სოციალური პრობლემების 

გადაწყვეტაში.  

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზანი 

თ) იყოს კანონმორჩილი, ტოლერანტი  მოქალაქე:  

 განუვითარდეს სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენციები: კონსტრუქციული 

თნამშრომლობა, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება, შემწყნარებლობა, 

სხვისი უფლებების პატივისცემა და დემოკრატიული პრინციპების აღიარება. 

გ) ტექნოლოგიური თუ სხვა ინტელექტუალური მიღწევების ეფექტიანად გამოყენება; 

ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და ანალიზი. 

ზ. კომუნიკაცია ინდივიდებთან და ჯგუფებთან. 

პროექტის ამოცანები: 

 

1. სასადილოში ქცევის  წესების დამკვიდრება   და მოსწავლეთა  სამაგალითო 

ქცევის წახალისება  

2. მიმდინარე შედეგების განხივლა ,მდგომარეობის ცვლილების შესწავლა 

/გაანალიზება./სოციალური უნარ-ჩვევების მდგრადობის მონიტორინგი  

მოსალოდნელი შედეგები: 

მოსაწვლეებს განუვითარდებათ რიგში დგომის კულტურა, ეს გავლენას იქონიებს 

არამხოლოდ კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფზე, საბაზო და საშუალო სკოლის მოსწავლეებზე, ( 

დაახლოებით 500 მოსწ.) არამედ დაწყებითი კლასების ბავშვებზე (დაახლოებით 300 მოსწ), 

რომლებთანაც ამჟამად ამ მხრივ შედარებით ნაკლები პრობლემაა  მასწავლებლების 

ძალისხმევით, თუმცა მათთანაც არსებობს საშიშროება იმისა, რომ დამოუკიდებლად იგივეს 
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არ გააკეთბენ, რასაც მასწავლებლის თანდასწრებით აკეთებენ. ამიტომ უფროსები კარგი 

მაგალითის მიმცემი იქნებიან და ეს არაპირდაპირ დადებით გავლენას იქონიებს  მათზე.  

 

მიზნობრივი ჯგუფები, რომლებიც სარგებელს მიიღებენ პროექტის განხორციელების 

შემთხვევაში: 

საბაზო და საშუალო სკოლის მოსწავლეები, მშობლები, სკოლის საზოგადოება (მათ შორის 

სასადილოს პერსონალი), სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები. 

 

მოსწავლეთა ასაკობრივი მზაობა: პროექტის უშუალო მონაწილენი და განმხორცილებლები 

არიან მე-10 გ კლასის მოსწავლეები და საბაზო /საშალო საფეხურის მოსწავლეთა 

თვითმმართველობის გუნდი. ასევე უშუალო სამიზნე ჯგუფებიც არიან საბაზო და საშუალო 

საფეხურის  მოსწავლეები. ამ ასაკში მათ აქვთ გარკვეული გამოცდილება პროექტებში 

,დისკუსიებში თუ დებატებში მონაწილეობისა, ასევე სამოქალაქო განათლების 

გაკვეთილებზე მიღებული აქვთ ცოდნა ადამინის ძრითად უფლებებისა თუ მოვალეობების 

შესახებ. ასევე მათი ასაკობრივი ზღვარი იძლევა იმის საშულებას, რომ მორალური მათი 

განვითარების დონე ამაღლდეს მსგავსი სახის პროექტებში ჩართულობით. 

რესურსი:  

ადამიანური რესურსი: - მოსწავლეები, სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები, 

დამრიგებლები, შესყიდვების კოორდინატორი, აიტ.მენეჯერი, სკოლის სასადილოს 

მომსახურე პერსონალი (გამყიდველი-2, დამლაგებელი და სადილის მიწოდებელი-2). 

მატერიალური რესურსი: - პროეტორი-1, ტელევიზორი -ეკრანი -3.  ნოუთბუქი-1, 

ქაღალდი/ალექსანდროვის/-5 ცალი, ფოტოები, ვიდეო რესურსი ინტერნეტიდან, რიგის 

ბარიერები სასადილოსთვის, სტიკერები 100 ც. 

ამოცანების განსახორციელებლად საჭირო საქმინობები: 

1. თვითმმართვლობასთან შეხევდრა და მათი ამ პრობლემით დაინტერესება-დისკუსია 

თემაზე ,,უფლებები და მოვალეობები―,  ,,დაწერილი და დაუწერელი კანონები―.  

2. დავალება საფიქრელად /მხოლოდ თვითმმართველობის წევრებს/-  ესსე -,,ჩვენ 

სკოლაში აწყდებით თუ არა პრობლემას თავშეყრის ადგილებში, მაგალითად სააქტო 

დარბაზში, კიბეებზე, სასადილოში?― აღწერეთ სიტუაცია, რატომაა ეს თქვენთვის 

პრობლემა და რას აკეთებთ თქვენ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. 

3. პროექტის იდეის განხილვა და სამომავლო აქტივობების დაგემვა /პასუხიმგებელი და 

დაინტერესებული პირების გამოკვეთა. 

4. დასვენებებზე ფოტოების გადაღება ფარულად, როგორ იქცევიან მოსწავლეები, 

ვიდოეთვალიდან კადრების ამოღება/დამუშავება-კონფიდენციალურია  /მხოლოდ 

პროექტში ჩართული მოსწავლეებისთვის. 

5. ფოტოების და მოპოვებული მასალის დათვალიერება, განხილვა, გაანალიზება. 
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6. სკოლის ფოიეში, სასადილოში და დერეფნებში საზოგადოებრივი დავშეყრის 

ადგილებში წესების დაცვის და რიგებში დგომის წამახალისებელი და მაგალითის 

მიმცემი ვიდეორგოლების ჩვენება, წარწერების გაკეთება. 

7. ბარიერების დამზადება და განთავსება სასადილოში. 

8. სამოქალაქო განათლების პედაგოგები და კლასების დამრიგებელების შეხვედრები 

მოსწავლეებთან, სკოლის შინაგანაწესის, მოსწავლის უფლება-მოვალეობების 

დოკუმენტების გაცნობა, ქცევის პროვოცირება და  შიდასაკლასო დისკუსების 

მოწყობა თემაზე: ,,უფლებები და მოვალეობები―,  ,,დაწერილი და დაუწერელი 

კანონები―.-,,ჩვენ სკოლაში აწყდებით თუ არა პრობლემას თავშეყრის ადგილებში, 

მაგალითად სააქტო დარბაზში, კიბეებზე, სასადილოში― აღწერეთ სიტუაცია, რატომაა 

ეს თქვენთვის პრობლემა და რას აკეთებთ თქვენ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად?― 

9. მოხალისეებთან ერთად წამახალისებელი აქტივობები -/ რიგში მდგომებს ბონუსად 

უფრო სწრაფად მიემსახურებიან და  და რიგის გარეშე მიმსველელებს არ 

ემსახურებიან. მომსახურე პერსონალი და მოხალისე დამკვირვებლები ყოველ ჯერზე 

მადლობას უხდიან რიგში მდგომებს ფრაზით ,,გმადლობთ რომ გვეხმარებით ―  და 

აწვდიან სტიკერს წარწერით ,,მე ვიცავ რიგს―. 

10. კვირის ბოლოს სტიკერების რაოდენობის და ვიდეო ჩანაწერების მიხედვით 

გამოვლინდებიან საუკეთესო მოხალისე დამკვირვებლები და საუკეთესო რიგის 

დამცველები-რიგში მდგომები / ნომინაცია-  კულტურული მოქალაქე  

11. თვითმმართველობის სხდომა -  არსებული მდგომარეობის აღწერა, განხილვა -ახალი 

ფოტო - ვიდეო ( ფარული) მასალის დამუშავება. 

12. პროექტის ბოლოს პრეზენტირება პროექტის ,,რა იყო, რა არის დღეს და რა იქნება 

ხვალ?- + მოსწავლეთა კონფერენციის მოწყობა : ,,შემიძლია თუ არა ჩემი საქციელით 

ჩემ ირგვლივ არსებული მდგომარეობის შეცვლა―,  ,,მე -საზოგადოების აქტიური 

წევრი―, ,,ჩემი როლი საზოგადოების განვითარებაში―.... 

 

 

სამუშაო გეგმა 

საპროექტო საქმიანობები პასუხისმგებელი 

პირი 

ვადები 

 

 აქტივობა 1  

თვითმმართვლობასთან 

შეხევდრა და მათი ამ 

პრობლემით დაინტერესება -

დისკუსია თემაზე ,,უფლებები 

და მოვალეობები― ,,დაწერილი 

მასწავლებელი  

მე-10გ კლასი + 

თვითმმარველობი

ს წევრები 

პირველი კვირის -2 აკადემიური 

საათი/ორშაბათი/ 
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და დაუწერელი კანონები― 

 აქტივობა 2  

დავალება ფიქრისათვის -  ესსე-

,,ჩვენ სკოლაში აწყდებით თუ 

არა პრობლემას თავშეყრის 

ადგილებში, მაგალითად 

სააქტო დარბაზში, კიბეებზე, 

სასადილოში― აღწერეთ 

სიტუაცია, რატომაა ეს 

თქვენთვის პრობლემა და რას 

აკეთებთ თქვენ ამ პრობლემის 

მოსაგვარებლად. 

ესეების პრეზენტირება 

 

 აქტივობა 3 

პროექტის იდეის განხილვა და 

სამომავლო აქტივობების 

დაგემვა /პასუხიმგებელი და 

დაინტერესებული პირების 

გამოკვეთა 

 

მასწავლებელი  

მე-10გ კლასი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მასწავლებელი  

მე-10გ კლასი + 

თვითმმარველობი

ს წევრები 

პირველი კვირის - 2 აკადემიური 

საათი/პარასკევი/ 

 აქტივობა 4 

დასვენებებზე ფოტოების 

გადაღება ფარულად, როგორ 

იქცევიან მოსწავლეები, 

ვიდოეთვალიდან კადრების 

ამოღება/დამუშავება 

 აქტივობა 5 

 ფოტოების და მოპოვებული 

მასალის დათვალიერება, 

განხილვა ,გაანალიზება. 

 აქტივობა 6 

სკოლის ფოიეში , სასადილოში 

  

,,ოპერატორთა 

ჯგუფი― 

( მოსწავლეები) 

აიტ.მენეჯერი 

 

 

 

მასწავლებელი/მოს

წ 

 

 

 

 

 

 

 

მე-2 კვირა -(3 სამუშაო დღე-დიდი 

დასვენებები) 
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და დერეფნებში 

საზოგადოებრივი დავშეყრის 

ადგილებში წესების დაცვის და 

რიგებში დგომის  

წამახალისებელი 

ვიდეორგოლების ჩვენება , 

წარწერების გაკეთება. 

 

 

 

 

 

შუალედური მონიტორინგი 1 

 

 

 

,,ოპერატორთა 

ჯგუფი― 

( მოსწავლეები) 

აიტ.მენეჯერი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოსწავლე/  

მასწავლებელი 

 

 

 

 

მე-2 კვირა 1სთ 

 

 

მე-3 კვირა-( 5 სამუშაო დღე-მთელი 

სასწავლო დღის მანძილზე) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კვირის ბოლოს 

კვირის განმავლობაში 

 აქტივობა 7 

 

ბარიერების და სტიკერების 

დამზადება და განთავსება 

სასადილოში 

 აქტივობა 8 

სამოქალაქო განათლების 

პედაგოგები და კლასების 

 

შესყიდვების 

კოორდინატორი+ 

მოხალისე 

მოსწავლეები 
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დამრიგებელების შეხვედრები 

მოსწავლეებთან, სკოლის 

შინაგანაწესის, მოსწავლის 

უფლება მოვალეობების 

დოკუმენტების გაცნობა, ქცევის 

პროვოცირება და  

შიდასაკლასო დისკუსების 

მოწყობა 

 

შუალედური მონიტორინგი 2 

 

 აქტივობა 9 

 

რიგში მდგომებს ბონუსად 

უფრო სწრაფად 

მიემსახურებიან და   რიგის 

გარეშე მიმსველელებს არ 

ემსახურებიან. მომსახურე 

პერსონალი და მოხალისე 

დამკვირვებლები ყოველ 

ჯერზე მადლობას უხდიან 

რიგში მდგომებს ფრაზით 

,,გმადლობთ რომ გვეხმარებით 

― და აწვდიან სტიკერს 

წარწერით ,,მე ვიცავ რიგს― 

 

შუალედური მონიტორინგი   3 

 

 

 

სამოქალაქოს 

მასწავლებლები და 

დამრიგებლები 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის 

ხელმძღავანელი 

მასწავლებელი 

 

 

 

 

მოსწავლეები, 

თვითმმართველობ

ა, 

სასადილოს 

პერსონალი, 

მოხალისეები 

 

 

 

 

მე-3 კვირა-ორშაბათი 

 

 

 

 

 

 

 

მე-3 კვირა 

 

 

 

 

 

მე-3 კვირა /კლასსათებსა და 

შეხვედრებზე დასწრებით/ 

 

მე-4 კვირიდან  2 თვე 



 

 

 
29 

 

 

 

 

 

მოსწ-მასწ 

 აქტივობა 10 

ყოველი კვირის ბოლოს 

გამოვლინდებიან საუკეთესო 

მოხალისე დამკვირვებლები და 

საუკეთსო რიგის დამცველები/ 

კულტურული მოქალაქე -

ნომინაცია 

 

მოსწ-მასწ  

  

 

 აქტივობა 11 

თვითმმართველობის 

სხდომაზე   არსებული 

მდგომარეობის აღწერა, 

განხილვა - ახალი ფოტო - 

ვიდეო (ფარული) მასალის 

დამუშავება. 

 

მოსწავლეები, 

თვითმმართველობ

ა, 

მასწავლებელი 

მე-5 კვირა  1 სთ 

 აქტივობა1 2 

პროექტის ბოლოს 

პრეზენტირება პროექტის ,, რა 

იყო ,რა არის დღეს და რა 

იქნება ხვალ?- + მოსწავლეთ 

კონფერენციის მოწყობა: 

 

მოსწავლეები, 

თვითმმართველობ

ა, 

მასწავლებელი 

2 თვის შემდეგ -2 სთ. 

საბოლოო მონიტორინგი   
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პროექტის ბიუჯეტი 

  

თანხა ლარებში 

 

          % წილი 

პროექტის მთლიანი 

ღირებულება 

120 ლარი   

სკოლის წვლილი პროექტის 

დანერგვაში 

100%  

საზოგადოების წვლილი 

პროექტის დანერგვის 

პროცესში 

0%  

  

ხარჯები დეტალურად 

დასახელება რაოდენობა ერთეულის ღირებულება სულ   

ფოტოების დაბეჭდვა 20 ც 1 ლარი 20 

ლარი 

 

რიგის ბარიერის 

დამზადება  

5 ც 15ლარი 75 

ლარი 

 

სტიკერების დამზადება 100 ც 0,25 ლარი 25ლარ

ი 

 

ქაღალდი/ალექსანდროვ

ის 

5ც 1,60                                                 8 

ლარი 

სულ; 128 ლარი    

     

 რისკი აღმოფხვრის გზა   

მოსალოდნელი რისკები 1. პროექტის 

განხორცილების 

შემდეგ  მიღებული 

დადებითი 

შედეგის 

შენარჩუნება 

ასეთ შემთხვევაში  

შესაძლებელი იქნება 

ახალი ფოკუს ჯგუფის 

შექმნა /ე.წ  

დაუმორჩილებელი 

ნაწილი მოსწავლეებისა  

თავად გახდებიან ამ 

პროექტის შედეგების 

შენარჩუნებაზე 

პასუხისმგებლები და 

ზედამხედველები,მათი 

წახალისების ფორმები 
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დირექციასთნ იქნება 

შეთანხმებული/სიტუაცი

ის სირთულიდან 

გამომდინარე/ 

 2.რიგის 

ბარიერების მალე 

დაზიანება 

ასეთ შემთვევაში 

შესაძლებელი იქნება 

ხელოვენბის 

მასწავლებლის ჩართვა, 

რომელიც ბაშვებს 

დაამზადებინებს ახალ 

ბარიერს ახლი და 

გასხვავებული 

დიზაინით. 

  

 

 

 

 

შუალედური მონიტორინგი N 1 

/ მონიტორინგს ახორციელებს მოსწავლეთა ჯგუფი-,,დამკვირვებლები―/ 

ჯგუფის წევრისა და ჯგუფის მუშაობის შეფასების რუბრიკა N 1 

 

კრიტერიუმი ყოველთვის ზოგჯერ იშვიათად არასდროს  შენიშვნა 

 

ჯგ.წევრი აქტიურადაა 

ჩართული ჯგ.-ის მუშაობაში. 

     

ჯგ წევრი პასუხისმგებლობით 

ასრულებს დაკისრებულ 

ფინქცია-მოვალეობას 

     

თანამშრომლობს ჯგ-ის 

წევრებთან 

     

იცავს ჯგუფის მუშაობის შიდა 

წესებს 
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ჯგუფი/მთლიანი/ დაკისრებულ 

დავალებას ასრულებს ვადებში 

 

     

ჯგუფის მიერ შესრულებული 

სამუშაო არის ხარისხიანი 

     

ჯგუფის წევრებს შორის არის 

თანამშრომლობითი და 

კონსტრუქციული 

ურთიერთობა 

     

ჯგუფი შედეგის 

გასაუმჯობესებლად 

თანამშრომლობს სხვა 

ჯგუფებთან 

     

 

შუალედური მონიტორინგი N 2 

/ მონიტორინგს ახორციელებს მოსწავლეთა ჯგუფი-,,დამკვირვებლები―/ 

მოხალისეებისა და რიგის მაკონტროლებელთა  ჯგუფის შეფასების რუბრიკა N 2 

კრიტერიუმი ყოველთვის ზოგჯერ იშვიათად არასდროს  შენიშვნა 

 

პასუხისმგებლობით ასრულებს 

დაკისრებულ ფუნქცია-

მოვალეობას 

     

არის ობიეტური და შეუვალი      

თანამშრომლობს ჯგ-ის 

წევრებთან 

     

იცავს ჯგუფის მუშაობის შიდა 

წესებს 
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ჯგუფი/მთლიანი/ დაკისრებულ 

დავალებას ასრულებს ვადებში 

 

ჯგუფის მიერ შესრულებული 

სამუშაო არის ხარისხიანი 

     

ჯგუფის წევრებს შორის არის 

თანამშრომლობითი და 

კონსტრუქციული 

ურთიერთობა 

     

ჯგუფი შედეგის 

გასაუმჯობესებლად 

თანამშრომლობს სხვა 

ჯგუფებთან 

     

      

      

 

შუალედური მონიტორინგი N 1 

/ მონიტორინგს ახორციელებს მასწავლებელი ,მონიტორინგს გადიან  ,,დამკვირვებელთა 

ჯგუფის― წევრები/ 

,,დამკვირვებელ― მოსწავლეთა შეფასების რუბრიკა N 1 

 

კრიტერიუმი ყოველთვის ზოგჯერ იშვიათად არასდროს  შენიშვნა 

 

დამკვირვებელი არის 

ობიექტური და სამართლიანი 

     

პასუხისმგებლობით ასრულებს 

დაკისრებულ ფუნქცია-

მოვალეობას 

     

თანამშრომლობს ჯგ-ის 

წევრებთან 

     

იცავს ჯგუფის მუშაობის შიდა 

წესებს 
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   მის მიერ მოწვდილი და 

დამუშავებული 

ინფორმაცია,არის დროული და 

ობიექტური 

     

 

 

შუალედური მონიტორინგი N 2 

/ მონიტორინგს ახორციელებს მასწავლებელი ,მონიტორინგს გადიან  სამოქალაქო 

განათლების მასწავლებლბი და დამკვირვებლები/ 

შეფასების რუბრიკა N 2 

კრიტერიუმი ყოველთვის ზოგჯერ იშვიათად არასდროს  შენიშვნა 

 

მასწავლებელი სრულყოფილად 

აწვდის მოსწავლეებს სკოლის 

შინაგანაწესაა და მოს-ის ქცევის 

წესების დოკუმენტებს 

     

ინფორმაციის გადაცემის ფორმა 

არის საინტერესო, სახალისო და 

მამოტივირებელი 

     

რთავს მოსწავლეებს 

დისკუსიაში/ახდენსმათ 

პროვოცირებას 

     

მასწავლებლის საუბარი არის 

დამაჯერებელი, მაგალითის 

მიმცემი და წამახალისებელი 

     

 

 

შუალედური მონიტორინგი N 3 

/ მონიტორინგს ახორციელებს მასწავლებელი ,მონიტორინგს გადიან  ,,დამკვირვებელთა 

ჯგუფის― წევრები/ 

,,დამკვირვებელ― მოსწავლეთა შეფასების რუბრიკა N 1 

კრიტერიუმი ყოველთვის ზოგჯერ იშვიათად არასდროს  შენიშვნა 
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დამკვირვებელი არის 

ობიექტური და სამართლიანი 

     

პასუხისმგებლობით ასრულებს 

დაკისრებულ ფუნქცია-

მოვალეობას 

     

თანამშრომლობს ჯგ-ის 

წევრებთან 

     

იცავს ჯგუფის მუშაობის შიდა 

წესებს 

     

მის მიერ მოწოდებული და 

დამუშავებული ინფორმაცია, 

არის დროული და ობიექტური 

     

 

საბოლოო  მონიტორინგი/შედეგების პრეზენტირება ჯგუფების მიერ/ანალიტიკოსთა ჯგუფი 

/ მონიტორინგს ახორციელებს მასწავლებელი / 

შეფასების რუბრიკა 3 

კრიტერიუმი დიახ არა  შენიშვნა/კომენტარი 

 

პრეზენტაციაში კარგად იკვეთება თემის და 

პრობლემის ანალიზი/გათავისება 

   

ჩანს მოსწავლის დამოკიდებულება გადასაჭრელი 

პრობლემის მიმართ 

   

დეტალურად აღწერს  ჯგუფის მიერ შესრულებულ 

საუშაოს პროექტის ფარგლებში 

   

აღწერს და ასაბუთებს მიღებულ შედეგებს    

აღწერს და ასაბუთებს პროექტით 

გაუთვალისწინებელ განხორცილებულ  

საქმიანობებს და მათ შედეგებს 

   

წარმოადგენს საკუთარ შეხედულებას მიღებული 

შედეგების საზოგადოებაზე გავლენის შესახებ 
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 „მათემატიკური მოგზაურობა ჰარმონიის სამყაროში“ 
 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 
ხათუნი ბრეგვაძე 

პროექტში 

მონაწილენი 

მოსწავლეები, მათემატიკის,  ქართულის, ისტორიის, მუსიკის, 

ხელოვნების მასწავლებლები 

ხანგრძლივობა 2 კვირა 

ბიუჯეტი/რესურსი ადამიანური რესურსი, ინტერნეტი, პროექტორი, ოთახი,   კალამი, 

თაბახის ფურცლები,  სახელმძღვანელო  

მიზანი: 

 

რას გვინდა 

მივაღწიოთ? 

მოსწავლეები დაინახავენ მათემატიკის კავშირს  ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში, ხელოვნებასა და ბუნებაში. გაეცნობიან  

სამყაროს  სილამაზისა და ჰარმონიის ზოგიერთ კანონს. პრაქტიკული 

ამოცანების გადასაწყვეტად გამოიყენებენ მათემატიკაში შესწავლილ 

თემებს, შეძლებენ მათემატიკის სხვადასხვა ნაწილების 

ერთმანეთთან  დაკავშირებას,   გეომეტრიული გარდაქმნების, მათი 

კომპოზიციების აღქმას. შეძლებენ მიღებული ცოდნის დაკავშირებას 

სხვა დისციპლინებთან.მოსწავლეები  გაეცნობიან ოქროს კვეთას, 

ფიბონაჩის რიცხვებს, მათ შორის კავშირს.  

გაიზრდება საგნის შესწავლის მოტივაცია. 

  

სტანდარტი 

მათ.X.1. მოსწავლეს შეუძლია ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლის 

ქვესისტემების ერთმანეთისაგან განსხვავება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 განასხვავებს რაციონალურ და ირაციონალურ რიცხვებს (მათ 

შორის, როგორც პერიოდულ და არაპერიოდულ 

ათწილადებს); ასაბუთებს რიცხვის ირაციონალურობას / 
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რაციონალურობას და ახდენს ირაციონალურობის / 

რაციონალურობის დემონსტრირებას მოდელის გამოყენებით; 

ახდენს ირაციონალური რიცხვის რაციონალური რიცხვების 

მიმდევრობით მიახლოების დემონსტრირებას მოდელის 

გამოყენებით 

მათ.X.12. მოსწავლეს შეუძლია სიბრტყეზე გეომეტრიული 

გარდაქმნების კვლევა და მათი გამოყენება გეომეტრიული 

ამოცანების ამოხსნისას. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 ღერძული/ცენტრული სიმეტრია) შესრულებისა და 

გამოსახვისათვის; 

 მსჯელობს და აკეთებს დასკვნას ერთი და იგივე ტიპის 

გეომეტრიული გარდაქმნების (პარალელური გადატანა, 

მობრუნებები ერთი და იგივე ცენტრის გარშემო, ღერძული 

სიმეტრიები პარალელური ღერძების მიმართ, საერთო 

ცენტრის მქონე ჰომოთეტიები) კომპოზიციების შესახებ; 

 

არსებული 

მდგომარეობა: 

რა მდგომარეობაა ამ 

მომენტისათვის? 

 

რა პრობლემები 

არსებობს? 

 

მოსწავლეებმა იციან  მსგავსების ასახვა, ჰომოთეტია, პარალელური 

გადატანა, ვექტორული გარდაქმნა. მოსწავლეებს შეუძლიათ 

კვადრატული განტოლების ამოხსნა, ირაციონალური რიცხვებიდან 

ფესვის ამოღება, თუმცა მოსწავლეები ვერ აკავშირებენ მათემატიკაში 

შესწავლილ თემებს პრაქტიკულ ამოცანებთან, ვერ ამყარებენ   

კავშირს გარე სამყაროს ფაქტებთან და მოვლენებთან,  რის გამოც 

დაბალია მათი სწავლის მოტივაცია. 

 

განსახორციელებელი

ამოცანები: 

რა უნდა გაკეთდეს? 

რა 

თანმიმდევრობით?  

რა დროში? 

       აქტივობა 

 1. მოსწავლეთა საჭიროების დადგენა.(I,II დღე) 

2. პროექტის  მიზნების და ამოცანების გაცნობა  (III დღე) 

3. ინტერესის გაძლიერებისათვის 

https://www.youtube.com/watch?v=kvLEkAWzmTMhttps://www.

youtube.com/watch?v=8N_dt1vvdyA ვიდეოების ჩვენება. (III 

დღე) 

 

4. ყველა მოსწავლის ინტერესებისა და შესაძლებლობების მიხედვით 

https://www.youtube.com/watch?v=kvLEkAWzmTM
https://www.youtube.com/watch?v=kvLEkAWzmTM
https://www.youtube.com/watch?v=8N_dt1vvdyA
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ფუნქციების გადანაწილება (III დღე)   

5. პროექტის ხელმძღვანელი მასწავლებლისა და  მოსწავლეების მიერ  

შეიმუშავებენ შეფასებისა და თვითშეფასების კრიტერიუმების  

შეიმუშავება. (III დღე)   

 

 

6. შერეული ჯგუფების შექმნა: თითოეულ ჯგუფს ეძლევა 

დავალება.(ერთი კვირა  IV-X დღე) 

1)ფიბონაჩის  რიცხვები. 

2)ოქროს კვეთა. 

3) კავშირი ფიბონაჩის  რიცხვებსა და ოქროს კვეთას  შორის. 

4)ჰარმონიის კავშირი სხვადასხვა  დისციპლინაში. 

5)გარემომცველ სამყაროში ჰარმონიის ზოგიერთი კანონის გაცნობა. 

 

7.პროექტის მიდინარეობის თაობაზე შუალედური დაკვირვების 

ჩატარება, შეგროვილი მასალების ანალიზი, შეფასება  

მონიტორინგის ჯგუფის (პროექტის ხელმძღვანელი მასწავლებელი,  

მოსწავლეები) მიერ  (XI-XIII დღე) 

8.პროექტის მონაწილეთა პრეზენტაცია  (XIV დღე) 

9.პროექტის ხელმძღვანელი მასწავლებლის, მოსწავლეების 

შეფასება/თვითშეფასება (XIV დღე) 

 

 

შედეგი: 

ბოლოს რა შედეგზე 

გვსურს გასვლა? 

 

გაიზრდება მოსწავლეთა საგნის შესწავლის მოტივაცია. 

მოსწავლეები დააკავშირებენ  მათემატიკის სხვადასხვა ნაწილებს.  

დაამყარებენ  უშუალო კავშირს გარე სამყაროს ფაქტებთან და 

მოვლენებთან.  

დაგეგმავენ  საკუთარ მოქმედებებსა და დროს. 

გააკონტროლებენ  საკუთარ  სწავლას. 
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შეძლებენ   კვლევის შედეგების სხვისთვის გაცნობას. 

შეიძინენენ  გამოცდილებას. 

 

 

 

 

შეფასება 

როგორ , რა 

ინსტრუმენტებით 

განვსაზღვრავთ, 

როგორ 

მიმდინარეობს 

მუშაობის პროცესი 

და გავედით თუ არა 

შედეგზე? 

შუალედური  მონიტორინგი 

კრიტერიუმებ

ი 

3 2 1 

ჩართულობა ჯგუფის ყველა 

წევრი 

ჩართულია და 

შესაძლებლობ

ების 

მიხედვით 

შეაქვს 

წვლილი 

აქტივობების 

შესულებაში. 

ჯგუფის 

ზოგიერთი 

წევრი 

ნაწილობრივ 

არის 

ჩართული 

სხვადასხვა 

აქტივობაში 

ჯგუფის 

წევრების 

უმრავლესობა 

არ არის 

ჩართული 

აქტივობებში 

ორგანიზებულ

ობა, სამუშაო 

ვადების დაცვა 

ჯგუფი 

თანმიმდევრუ

ლია, 

გაწერილი აქვს 

გრაფიკი, 

იცავს ვადებს. 

ჯგუფი 

ნაწილობრივ 

აქვს  

გაწერილი  

გრაფიკი, 

ბოლომდე 

ვერ იცავს 

ვადებს. 

ჯგუფი 

არაორგანიზებუ

ლია, ვერ იცავს 

ვადებს. 

დაკისრებული 

მოვალეობის 

შესრულების 

ხარისხი 

ჯგუფმა 

კარგად 

შეასრულა 

დაკისრებული 

მოვალეობა 

ჯგუფმა 

ნაწილობრივ 

შეასრულა 

დაკისრებულ

ი მოვალეობა 

ჯგუფმა თავი 

ვერ გაართვა 

დაკისრებულ 

მოვალეობას 

თანამშრომლო

ბა 

ჯგუფის ყველა 

წევრი 

თანამშრომლო

ჯგუფის  

წევრების 

უმრავლესობ

ჯგუფის 

წევრები არ 

თანამშრომლობ
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ბს 

ერთმანეთთან, 

იზიარებენ 

ერთმანეთის 

აზრს და 

ითვალისწინებ

ენ მას 

საქმიანობაში. 

ა 

თანამშრომლ

ობს 

ერთმანეთთა

ნ, თუმცა 

ზოგიერთი 

მოსწავლე არ 

ითვალისწინ

ებენ სხვის 

აზრს  

საქმიანობაში

. 

ენ  

ერთმანეთთან, 

არ იზიარებენ 

ერთმანეთის 

აზრს და არ 

ითვალისწინებე

ნ მას 

საქმიანობაში. 

 

 

 

შედეგის შეფასება 

კრიტერიუმები 3 2 1 

ჯგუფური მუშაობა ჯგუფის წევრები 

ჩართულები არიან 

პროექტში, 

ითვალისწინებენ 

ერთმანეთის აზრს და 

იცავენ დროის 

ლიმიტს 

ჯგუფის წევრების 

უმრავლესობა  

ჩართულია 

პროექტში, 

ნაწილობრივ 

ითვალისწინებენ 

ერთმანეთის აზრს და 

უმეტეს ღონისძიებაში 

იცავენ დროის 

ლიმიტს 

ჯგუფის წევრების 

უმეტესობა არ არის 

ჩართული 

მუშაობაში , არ 

ითვალისწინებს 

დროის ლიმიტს. 

პროექტის 

სტრუქტურული და 

ლოგიკური 

თანმიმდევრობა 

მაქსიმალურად  

დაცულია პროექტის 

სტრუქტურა, ეტაპები 

ლოგიკური და 

თანმიმდევრულია, 

გაფორმებულია 

აკადემიური ენით. 

ნაწილობრივ  

დაცულია პროექტის 

სტრუქტურა, ეტაპები 

ნაკლებად ლოგიკური 

და თანმიმდევრულია 

პროექტის 

სტრუქტურა 

დარღვეულია და არ 

არის ლოგიკური 

მიღებული 

შედეგების 

შესაბამისობა 

მიზანთან 

პროექტის შედეგები 

სრულად შეესაბამება 

მიზნებს,  ყველა 

შედეგი მიღწეულია,  

პროექტის შედეგები 

ნაწილობრივ 

შეესაბამება მიზნებს,  

ზოგიერთი შედეგი არ 

პროექტის შედეგები 

არ შეესაბამება  

მიზნებს. პროექტის 

მიზნები ვერ 
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დამდგარა, განხორციელდა. 

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: „ეკოლოგიური პრობლემები და გარემო ჩვენს 

მახლობლად“ 

პროექტის მონაწილეები: საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები, სამოქალაქო 

                                                 განათლების პედაგოგი ნანა ჩარექიშვილი. 

პრობლემის ანალიზი: 

1.   ჩატარებულმა კვლევამ და სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის შესწავლამ გვიჩვენა, რომ 

XXI საუკუნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანპრობლემად და გამოწვევად კვლავ რჩება 

ეკოლოგიური პრობლემები, რასაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს დაბინძურებული გარემო. 

დაბალია პასუხისმგებლობის განცდა   და მოქალაქეობრივი ცნობიერება აღნიშნულ 

საკითხთან დაკავშირებით, როგორც მოსწავლეებში ასევე თემში. 

2.ნაკლები ჩართულობა, პასუხისმგებლობის თავიდან აცილება და დაბალი  სამოქალაქო  

ცნობიერება იწვევს გარემოზე ნაკლებ ზრუნვას, მის დაბინძურებას და საფრთხის მომცველი 

კერების შექმნას ჩვენს გარშემო. 

3.პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ამაღლდება სამოქალაქო ცნობიერება 

მოსწავლეებსა და თემში. იზრუნებენ გარემოზე, დაიცავენ მას დაბინძურებისა და 

საფთხეებისგან. 

პროექტის მიზანი:სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება მოსწავლეებსა და თემში. 

პროექტის ამოცანები:  

1.ეკოლოგიურ საკითხებთან  დაკავშირებით ლიტერატურის ,კვლევის შედეგებისა და 

სტატისტიკის გაცნობა, ინფორმაციის მიწოდება, თემში არსებული მდგომარეობის ადგილზე  

შესწავლა. ცოდნის, პასუხისმგებლობის გრძნობის, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება 

მოსწავლეებსა და თემში.  

2.მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება 

მისაღწევი შედეგი: ამაღლდება ცოდნა საფრთხეებისა და გამოწვევების შესახებ, 

პასუხისმგებლობის გრძნობა.იზრუნებენ გარემოზე, მოუწოდებენ სხვებსაც დაიცვან ის. 

პროექტზე მუშაობის ვადები: 2/03 ---30/04  2017 წ.( ორი თვე) 

სამიზნე ჯგუფი : საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები, თემი (სკოლა, საზოგადოება, 

სახელმწიფო.) 

 ამოცანების განხორციელების საჭირო საქმიანობები: 
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1.საინიციატივო ჯგუფის შექმნა, რომელშიც გაერთიანდებიან, როგორც საბაზო ასევე 

საშუალო საფეხურის აქტიური მოსწავლეები. 

 აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგია-ეკოლოგიის 

დეპარტამენტთან თანამშომლობითი ურთიერთობის დამყარება. ეკოლოგიის 

საკითხებებზე მომუშავე სპეციალისტთან შეხვედრა, კონსულტაციები. 

ლიტერატურისა და ინტერნეტ მასალის მითითება. 

 სამოქმედო გეგმის შემუშავება (ფუნქციების და დავალებების განაწილება) 

 კონსულტანტის მიერ მითითებული ლიტერატურის დამუშავება, ინტერნეტ მასალის 

გაცნობა. 

 ფლაიერების დამზადება 

 ლექცია სემინარის დაგეგმვა 

 სტუდია მონიტორის მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის -„შავი ზღვა და 

მდინარეები, დაბინძურებული გარომო― ჩვენება, დისკუსია საკვანძო საკითხებზე. 

2. 

 ლექცია სემინარის ჩატარება (ესწრებიან მოსწავლეები და მოწვეული მშობლები) 

 ფლაერების გავრცელება მოსწავლეებსა და თემში. 

 სკოლის მახლობლად  რიონის სანაპირო ზოლისა და წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის 

მიმდებარე ტერიტორიის  დასუფთავება მოსწავლეების, მოხალისე მშობლებისა და 

პედაგოგების მონაწილეობით. 

 პროექტის მიმდინარე ეტაპების ამსახველი ვიდეორგოლის ჩვენება, პრეზენტაცია. 

პროექტის შეჯამება, შეფასება. 

 

პროექტის  მონიტორინგი 

 

პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო 

საქმიანობები 

მონიტორინგის ინდიკატორები 

(ანუ მაცვენებლები, რომლებიც 

ადასტურებენ, რომ პროექტი 

მიმდინარეობს) 

თარიღი 

1.საინიციატივო ჯგუფის შექმნა  შექმნილია საინიციატივო ჯგუფი 

საბაზო და საშუალო საფეხურის 

აქტიური მოსწავლეებისგან (7 

წევრით). 

მარტი 

 

 

 

 

მარტი 

2.კონსულტაციები სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიოლოგია -ეკოლოგიის 

დეპარტამენტთან. 

შედგა შეხვედრა ,შეიქმნა 

თანამშრომლობითი გარემო 

.მითითებულ იქნა სპეციალური 

ლიტერატურა და ინტერნეტ 

რესურსები. 
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3.ფლაერების დამზადება  

 

დამზადებულია 60 ფლაერი 

 

მარტი 

 

მარტი 4.მზადება სემინარისთვის. სემინარის დღის წესრიგის 

განსაზღვრა 

,მასალების და რესურსების 

მობილიზება 

5.ფლაერების დარიგება.სემინარის ჩატარება 

კონსულტანტის თანამონაწილეობით. 

დარიგდა ფლაერები მსწავლეებსა 

და თემში. 

ჩატარდა სემინარი, რომელიც იყო 

ინფორმაციულად ძალიან 

საინტერესო და მდიდარი 

რესურსებით 

აპრილი 

6.სტუდია მონიტორის მიერ გადაღებული 

ფილმის ჩვენება.დისკუსია . 

ნაჩვენები იქნა  დოკუმენტური 

ფილმი― შავი ზღვა და 

მდინარეები,დაბინძურებული 

გარემო―.ფილმის ჩვენების შემდეგ 

გაიმართა საინტერესო დისკუსია 

საკვანძო საკითხებთან 

დაკავშირებით 

 

აპრილი 

7.მდინარე რიონის სანაპირო ზოლის და 

წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ეზოსა და 

მიმდებარე ტერიტორიების დასუფრთავება 

დასუფთავდა მდინარე რიონის 

სანაპირო ზოლი, მოსწავლეების 

,მოხალისე მშობლებისა და 

პედაგოგების მონაწილეობით 

აპრილი  

8.პროექტის საბოლოო პრეზენტაცია საინიციატივო ჯგუფმა აჩვენა 

სკოლის 

ადმინისტრაციას,დაინტერესებულ 

მოსწავლეებსა და მშობლებს 

პროექტის შესახებ დამზადებული 

ვიდეორგოლი 

აპრილი 

7. პროექტის ბოლოს მისაღწევი შედეგები:  

პროექტის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები ფლობენ ინფორმციას, იციან მეტი 

ეკოლოგიური საფრთხეების, საკუთარი მოქალაქეობრივი  მოვალეობის 

შესახებ.მონაწილეობენ გარემოს დაცვის მიზნით განხორციელებულ საქმიანობაში, 

მოუწოდებენ სხვებსაც იზრუნონ მასზე 

__________________________________________________________________________________ 
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 8. ხელისშემშლელი ფაქტორები: პროექტის განხორციელების ეტაპებზე შეიძლება გამოიკვეთოს 

რისკები და ხელისშემშლელი ფაქტორები. სკოლის მახლობელ ტერიტორიაზე,  რიონის 

სანაპირო ზოლზე განთავსებულია სამრეწველო ,კერძო ობიექტები, რომელთა მფლობელებმა 

შეიძლება არასწორად გაიგონ პროექტის ჩანაფიქრი  დასუფთავების პროცესში. ამის თავიდან 

ასაცილებლად აუცილებელია წინასწარ შეხვედრები მათთან,კონსულტაციები, ფლაერების 

გადაცემა და იმის ხაზგასმა, რომ თითოეული მათგანის თანადგომა და მოქალაქეობრივი 

მხარდაჭერა აცილებელია გარემოს დაცვის საქმეში. 

 

10. პროექტის ბიუჯეტი 

პროექტის მთლიანი ღირებულება თანხა (ლარებში) % წილი 

თანადაფინანსება   

სკოლის  წვლილი პროექტის დანერგვის 

პროცესში 

39ლარი 100% 

საზოგადოების წვლილი პროექტის 

დანერგვის პროცესში 

 100% 

ხარჯების დეტალური აღწერა   

დასახელება 

რაოდენობა ერთეულის 

ღირებულება 

სულ  

სკოლის 

წილი 

საზ. 

წილი 

1.თაბახის ფურცლები,კალმები. ერთი 

შეკვრა 

7ლ. 

3ლ 

10ლ 100%  

2,ფლიფჩარტი ერთი 

შეკვრა 

7ლ. 7ლ 100%  

3.მარკერები 5ცალი. 4ლ 4ლ 100%  

4.ინვენტარი ------------ ---------------- ------- 100%  

5.კომპიუტერი ------------ ------------ -------- 100%  

6.პროექტორი  ------------- --------------- ------- 100%  

7.ხელთათმანები 4 შეკვრა 12ლ. 12ლ 100% 

8.პარკები ნარჩენებისთვის 4 შეკვრა  6ლ. 6ლ. 100% 

9.კონსულტანტის თანამონაწილეობა                           

100% 
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სამუშაო გეგმა 

საპროექტო საქმიანობები პასუხისმგებელი პირი ვადები ( 

მიუთითეთ//////) 

   

1საინიციატივო ჯგუფის 

შექმნა  

სამოქალაქო განათლების პედაგოგი 

პედაგოგი,საინიციატივო ჯგუფი. 

მარტი 

 

 

მარტი 

  

2.სამოქმედო გეგმის შედგენა 

ფუნქციების გადანაწილება. 

სამოქალაქო განათლების 

პედაგოგი,საინიციატივო ჯგუფი. 

3.კონსულტანტთან 

თანამშრომლობა 

 

პედაგოგი,საინიციატივო ჯგუფი მარტი   

4.კონსულტანტის მიერ 

მითითებული ინფორმაციის 

დამუშავება. 

პედაგოგი,საინიციატივო ჯგუფი მარტი   

5ფლაერების დამზადება პედაგოგი, საინიციატივო ჯგუფი. მარტი   

6.სემინარის მომზადება  

 

პედაგოგი,საინიციატივო ჯგუფი. 

 

მარტი 

 

  

7.დოკუმენტური ფილმის 

ჩვენება 

 

პედაგოგი,საინიციატივო ჯგუფი. 

მარტი 

8.სემინარის ჩატარება  კონსულტანტი,პედაგოგი,საინიციატივო 

ჯგუფი 

აპრილი   

9.ფლაერების დარიგება 

 

პედაგოგი ,საინიციატივო ჯგუფი 

 

აპრილი 

 

 

  

10.სკოლის მიმდებარე 

ტერიტორიების დასუფთავება  

პედაგოგი ,საინიციატივო ჯგუფი  

აპრილი 
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11პროექტის პრეზენტაცია  პედაგოგი,საინიციატივო ჯგუფი აპრილი   

 

პროექტის ხელმძღვანელი: მზევინარ სიჭინავა 

სასწავლო პროექტი 

 

პროექტის სახელწოდება 

 

„უსაფრთხო ყოფაცხოვრება“ 
პროექტში მონაწილეები VI კლასის მოსწავლეები, მასწავლებელი, სკოლის ექიმი 

პრობლემების ანალიზი თემა „ჯანმრთელობა და უსაფრთხოების― შესწავლისას 

მოსწავლეებში გამოიკვეთა ინტერესი საყოფაცხოვრებო ქიმიური 

ნივთიერების და ბუნებაში არსებული შხამიანი მცენარეების 

არსებობის შესახებ, თუ რა დაზიანებები და შეგრძნებები 

შეიძლება გამოიწვიოს ამ ნივთიერებებმა და მცენარეებმა 

ადამიანზე. როგორ შეიძლება მოვახდინოთ პრევენცია და 

პირველადი დახმარება. 

    თანამედროვე ცხოვრება წარმოუდგენელია საყოფაცხოვრებო 

ქიმიური საშუალებების გარეშე, ასევე ბუნებაში არსებობს 

შხამიანი მცენარეები, რომელთა არასწორმა გამოყენებამ და 

შეხებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა, მოწამვლა, ტოქსიკური 

შეგრძნებები. 

პროექტის განხორციელების შემდეგ მოსწავლეების ცოდნა 

ამაღლდება საყოფაცხოვრებო ქიმიური ნივთიერების თვისებების  

და მათ მიერ მიყენებული ზიანის შესახებ, ასევე ბუნებაში 

გაარჩევენ და ამოიცნობენ შხამიან მცენარეებს, რომლებსაც 

შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ ადამიანის ჯანმრთელობას, დაიცავენ 

უსაფრთხოების წესებს. 

 

 

 

პროექტის მიზნები მოკლევადიანი მიზანი: 

1. მოსწავლეების მიერ ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედი 

მავნე ფაქტორების  ამოცნობა (საყოფაცხოვრებო ქიმიური 

ნივთიერებები, ასევე ბუნებაში არსებული  შხამიანი მცენარეები). 

2. საყოფაცხოვრებო ქიმიური ნივთიერებების, ასევე ბუნებაში 
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არსებული შხამიანი მცენარეების მიერ მიყენებული ზიანის 

შემთხვევაში პირველადი დახმარების გაწევისა და პრევენციის 

უნარის განვითარება. 

გრძელვადიანი მიზანი კვლევა- ძიების, დაგროვილი ცოდნის 

პრეზენტაციის უნარ-ჩვევის განვითარება 

 

ბუნ.VI.8.მოსწავლეს შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

დაცვა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედი მავნე 

ფაქტორების ამოცნობა. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 ასახელებს დაავადების გამომწვევი 

მიკროორგანიზმებისაგან თავდაცვის ელემენტარულ 

პროფილაქტიკურ მეთოდებს 

 ასახელებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად 

მოქმედ ფაქტორებს 

 მოიძიებს ინფორმაციას ადამიანის მავნე ჩვევების შესახებ 

და ამზადებს მათ საწინააღმდეგო სააგიტაციო მასალას 

(მაგ., პლაკატი, აუდიო/ვიდეომასალა). 

 

 

პროექტის ამოცანები 1. საყოფაცხოვრებო ქიმიური ნივთიერებების, შესწავლა და მისი  

უსაფრთხო გამოყენება 

 2. ბუნებაში არსებული შხამიანი მცენარეების თვისებების 

შესწავლა და მათთან ურთიერთობა  

3. დაზიანების შემთხვევაში პირველადი დახმარების გაწევა. 

4. სააგიტაციო ბუკლეტების დამზადება და დემონსტრირება. 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

1. მოსწავლეები გააცნობიერებენ  საყოფაცხოვრებო ქიმიური 

ნივთიერებების და ბუნებაში არსებული შხამიანი მცენარეების 

გავლენას ჯანმრთელობაზე. 

2.გაარჩევენ უსაფრთხო და მავნე მცენარეებს, გაეცნობიან 

საყოფაცხოვრებო ქიმიური ნივთიერებების შემადგენლობას და 

შეძლებენ ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევაში პირველადი 
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დახმარების გაწევას. 

3.განივითარებენ კვლევა-ძიების, პრეზენტაციის გაკეთების უნარს 

4.დაამზადებენ ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად 

მოქმედი საყოფაცხოვრებო ქიმიური ნივთიერებების და შხამიანი 

მცენარეების მავნებლობაზე საინფორმაციო ბუკლეტებს 

მიზნობრივი ჯგუფი მე-6 კლასის მოსწავლეები 

ამოცანების 

განსახორციელებლად 

საჭირო საქმიანობები 

        გაკვეთილის მსვლელობისას თემა „ჯანმრთელობა და 

უსაფრთხოება― მოსწავლეებში წარმოიშვა მეტად მნიშვნელოვანი 

კითხვები, რომელიც მე-6 კლასის მოსწავლეების ცოდნის 

შესაბამისი იყო. კერძოდ საყოფაცხოვრებო ქიმიური ნივთიერების 

და ბუნებაში არსებული შხამიანი მცენარეების შესახებ. 

         მოსწავლეებისთვის ცნობილი იყო საყოფაცხოვრებო 

ქიმიური ნივთიერების შესახებ თუ რატომ და რისთვის 

გამოიყენებდნენ, მაგრამ წარმოიშვა კითხვები: 

1.რატომ გამოვიყენებთ ოჯახში საყოფაცხოვრებო ქიმიურ 

ნივთიერებებს თუ  ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა? 

2.როგორ ხდება მათი დოზირება? 

3.ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების შემთხვევაში 

რა პირველადი დახმარება უნდა გავუწიოთ? და ა. შ. 

        გამოავლინეს ცოდნა ბუნებაში არსებული შხამიანი 

მცენარეების შესახებ. რამდენიმე მოსწავლეს ჰქონდა შეხების 

შემთხვევაც და მისგან გამოწვეული კანზე მცირედი გამონაყარიც. 

წარმოიშვა კითხვები: 

1.სად ხარობენ შხამიანი მცენარეები? 

2.როგორ განვასხვავოთ ერთმანეთისგან მსგავსი მცენარეები, 

რომელთაგან ერთერთი შხამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს? 

3.როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ერთმანეთს თუ შხამიანი 

მცენარეებიდან სხეულის დაზიანება ან მოწამვლის საშიშროება 

ვიგრძენით? 

ამ კითხვებს პასუხი რომ გაეცეს, მასწავლებელი და მოსწავლეები 

ჩამოყალიბდნენ დაეგეგმათ სასწავლო პროექტი. 

აქტივობების განხილვის დროს გათვალისწინებული იქნა 

მოსწავლეების ინტერესი (წერა, ხატვა,  ი. ს. ტ. ფლობა და ა. შ) 
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მოსწავლეები იყოფიან ორ ჯგუფად. ერთი ჯგუფი მუშაობს . 

საყოფაცხოვრებო ქიმიური ნივთიერებების, მეორე ჯგუფი 

ბუნებაში არსებული შხამიანი მცენარეების თვისებების 

შესასწავლად. 

     მასწავლებელი მუშაობის დაწყების წინ მოსწავლეებს აცნობს  

მავნე ნივთიერებებთან უსაფრთხოების დაცვის წესებს და 

პირველად დახმარებას დაზიანების შემთხვევაში. 

 

ამოცანა 1. საყოფაცხოვრებო ქიმიური ნივთიერებების, შესწავლა 

და მისი უსაფრთხო გამოყენება  (I ჯგუფი) 

 

აქტივობები: 

 

ა)მოსწავლეები ინდივიდუალურად არკვევენ თავიანთ სახლში 

თუ რა სახის ქიმიურ ნივთიერებებს იყენებენ მშობლები 

სამზარეულოში, სააბაზანოში და რომელი სარეცხი 

საშუალებებით სარგებლობენ. 

ბ) ასურათებენ სახლში არსებულ ყველა საყოფაცხოვრებო ქიმიურ 

ნივთიერებებს, ეტიკეტების საშუალებით სწავლობენ მათი 

მოხმარების წესს და დოზირებას. 

გ) ჯგუფში დაბრუნების შემდეგ მოსწავლეები აგროვებენ მათ 

მიერ მოპოვებულ მასალებს. ინტერნეტის საშუალებით არკვევენ 

თუ რა მავნებლობა შეუძლია გამოიწვიოს ამა თუ იმ 

საყოფაცხოვრებო ქიმიურმა ნივთიერებებმა, მისმა უყურადღებო 

მოხმარებამ. მოიპოვებენ სხეულზე საყოფაცხოვრებო  ქიმიური 

ნივთიერების მიერ მიყენებული დაზიანებების ფოტოებს. 

 

ამოცანა 2. ბუნებაში არსებული შხამიანი მცენარეების თვისებების 

შესწავლა და მათთან ურთიერთობა.(II ჯგუფი) 

 

აქტივობები: 

 

ა)მოსწავლეები ინდივიდუალურად არკვევენ ოჯახებში 
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უფროსების გადმოცემით, ენციკლოპედიებიდან, სხვადასხვა 

ცნობარებიდან ბუნებაში არსებული შხამიანი მცენარეების 

თვისებების შესახებ და მათ მავნებლობაზე. თუ სადმე მათი 

სახლის ახლოს არსებობს ასეთი მცენარეები დაასურათებენ 

(შხამიანი სოკოები, ყვავილები) 

ბ)ჯგუფში დაბრუნების შემდეგ მოსწავლეები აჯერებენ მათ მიერ 

მოპოვებულ მასალებს. ინტერნეტის საშუალებით არკვევენ თუ რა 

ზიანის მიყენება შეუძლია ბუნებაში არსებულ შხამიან 

მცენარეებს. მოიპოვებენ ამ მცენარეების მიერ  სხეულზე  

მიყენებული დაზიანებების ფოტომასალას. 

 

 

ამოცანა 3.  დაზიანების შემთხვევაში პირველადი დახმარების 

გაწევა. 

 

აქტივობა 

 

ორივე ჯგუფი შეჯერებულ მასალებს აცნობს სკოლის ექიმს და 

გეგმავენ შეხვედრას, რის შემდეგაც ექიმი ატარებს 

მოსწავლეებთან ლექციას საყოფაცხოვრებო ქიმიური 

ნივთიერებების და ბუნებაში არსებული შხამიანი მცენარეების 

შესახებ. მათ მავნებლობაზე,  მისი მოხმარების წესზე. რა სახის 

დაზიანებები შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის ორგანიზმზე. 

პრაქტიკულად აჩვენებს თუ როგორ შეიძლება პირველადი 

დახმარების გაწევა. პასუხობს მოსწავლეების შეკითხვებს. 

 

ამოცანა 4. . სააგიტაციო ბუკლეტის დამზადება და 

დემონსტრირება. 

 

აქტივობა  

 

ჯგუფები მასალების შეგროვების და ექიმთან კონსულტაციის 

შემდეგ აწყობენ პრეზენტაციას. 
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   პრეზენტაციის შემდეგ მოსწავლეები სკოლაში დაარიგებენ 

წინასწარ მომზადებულ ბუკლეტებს, ადამიანის ჯანმრთელობაზე 

უარყოფითად მოქმედი საყოფაცხოვრებო ქიმიური 

ნივთიერებების და შხამიანი მცენარეების მავნებლობაზე და 

უსაფრთხოებაზე. 

 

 

 

 

სამუშაო გეგმა 

საპროექტო 

საქმიანობები 

პასუხისმგებელი 

პირი 

ვადები 

7.V 8.V 11.V 14.V 16.V 18.V 22.V 

საყოფაცხოვრებო 

ქიმიური 

ნივთიერებების, 

შესწავლა და მისი  

უსაფრთხო გამოყენება  

(I ჯგუფი) 

 

მოსწავლე, 

მასწავლებელი 

       

ბუნებაში არსებული 

შხამიანი მცენარეების 

თვისებების შესწავლა 

და მათთან 

ურთიერთობა.(IIჯგუფი) 

მოსწავლე, 

მასწავლებელი 

       

დაზიანების 

შემთხვევაში 

პირველადი დახმარების 

გაწევა. 

 

მოსწავლე, 

მასწავლებელი, 

ექიმი 

       

სააგიტაციო პლაკატების 

დამზადება და 

დემონსტრირება. 

 

მოსწავლე, 

მასწავლებელი 
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       პროექტის მონიტორინგი   

საჭირო საქმიანობები მონიტორინგის ინდიკატორები თარიღი 

საყოფაცხოვრებო ქიმიური 

ნივთიერებების, შესწავლა 

და მისი  უსაფრთხო 

გამოყენება.  (I ჯგუფი) 

 

მასწავლებელი აკვირდება 

ინდივიდუალურად მუშაობის 

შემდეგ ჯგუფში დაბრუნებული  

ყველა მონაწილის მოპოვებულ 

მასალას და შემდგომ მუშაობას. 

აძლევს განმავითარებელ  

შეფასებას. 

7.05.2018წ 

8.05.2018წ 

ბუნებაში არსებული 

შხამიანი მცენარეების 

თვისებების შესწავლა და 

მათთან ურთიერთობა. 

(IIჯგუფი) 

მასწავლებელი აკვირდება 

ინდივიდუალურად მუშაობის 

შემდეგ ჯგუფში დაბრუნებული  

ყველა მონაწილის მოპოვებულ 

მასალას და შემდგომ მუშაობას. 

აძლევს შუალედურ ტესტს 

მიღებული ცოდნის შესახებ აძლევს 

განმავითარებელ  შეფასებას. 

7.05.2018წ 

8.05.2018წ 

დაზიანების შემთხვევაში 

პირველადი დახმარების 

გაწევა. 

 

მასწავლებელი აკვირდება 

მოსწავლეების სკოლის ექიმთან 

ვიზიტს,  

მასწავლებელი და ექიმი აჯამებენ  

შეხვედრის შედეგს და 

მოსწავლეებთან ერთდ გეგმავენ 

ლექციის დღეს. 

ექიმი დანიშნულ დღეს ატარებს 

ლექციას და პრაქტიკულ ჩვენებას. 

11.05.2018 

14.05.2018 

სააგიტაციო პლაკატების 

დამზადება და 

დემონსტრირება. 

 

მასწავლებელი აკვირდება 

სააგიტაციო პლაკატების 

დამზადების პროცესს  და აძლევს 

განმავითარებელ  შეფასებას.  

16.05.2018წ 

18.05.2018წ 

22.05.2018წ 
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პროექტის სახელწოდება 

„უცნობი ჯემალ ქარჩხაძე“ 
პროექტის 

ხელმძღვანელი 

მაკა კაჭკაჭიშვილი 

პროექტში მონაწილენი ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესის მე-10 და მე-11 კლასის 

მოსწავლეები 

დასაწყისი 3.12.2017 

დასასრული 20.05.2018 

რესურსები 1. პუბლიკაციის ბეჭდვა  

2. ალა-ფურშეტი პუბლიკაციის პრეზენტაციისა და 

დახურვისათვის  

3. 4 ადამიანის თბილისში მგზავრობა  

4. რედაქტორის ხელფასი  

5. ლიტერატურათმცოდნის ხელფასი  

6. შიდა გადაადგილება ქალაქში  

7. საკომუნიკაციო ხარჯი  

8. 2 დიქტოფონი 

9. 1 ფოტოკამერა 

10. 2 ლეპტოპი 

მიზანი  დაინტერესებული პირებისათვის ჯემალ ქარჩხაძის 

შესახებ ბიოგრაფიული ცნობებისა და საარქივო მასალის 

გაცნობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

 ქუთაისელ ახალგაზრდებში ჯემალ ქარჩხაძის 

შემოქმედების პოპულარობის გაზრდის ხელშეწყობა. 

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები:  

 იყოს შემოქმედი, თავად შექმნას ღირებულებები და არ 

იცხოვროს მხოლოდ არსებულის ხარჯზე. 

სასკოლო განათლებამ უნდა უზრუნველყოს მოზარდის იმ 

უნარჩვევების განვითარება, რომლებიც მისცემს მას 
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საშუალებას, უკვე არსებული გამოცდილება და მიღწევები 

გამოიყენოს ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ 

სულიერი ღირებულებების შესაქმნელად. 

არსებული მდგომარეობა ლიტერატურული კლუბის ერთ-ერთ შეხვედრაზე, როცა 

ვსაუბრობდით თამაედროვე ქართველი მწერლების შესახებ. 

მოსწავლეებს უნდოდათ, რომ პრეზენტაცია მოემზადებინათ 

ჯემალ ქარჩხაძის შესახებ, მაგრამ მწერილის შესახებ ბევრი 

წერილობითი ცნობა ვერ მოიპოვეს. როდესაც თანატოლებსა და 

უფროსებს ჰკითხეს, ჰქონდათ თუ არა რაიმე მასალა ჯემალ 

ქარჩხაძის შესახებ, აღმოჩნდა, რომ მათმა დიდმა ნაწილმა 

ასეთი მწერლის არსებობის შესახებ არაფერი იცოდა.  

მოსწავლეებმა საკუთარ სამეგობროში იპოვეს ჯემალ ქარჩხაძის 

ოჯახის წევრი, რომლისგანაც ბევრი საინტერესო ინფორმაცია 

მოისმინეს. სწორად აქედან გაუჩნდათ იდეა, რომ მწერლის 

ოჯახის წევრებისა და მეგობრებისგან შეეგროვებინათ ცნობები 

და გამოექყვეყნებინათ. ამასთანავე, თანატოლებისთვის 

გაეცნოთ თანამედროვე ქართველი კლასიკოსის შემოქმედება. 

ჯემალ ქარჩხაძე ერთ-ერთი გამორჩეულად ნიჭიერი 

თანამედროვე ქართველი მწერალია. მისი ნაწარმოებები 

შესულია სასკოლო სახელმძღვანელოებშიც. მაგრამ როგორც 

უახლესი ლიტერატურის ბევრი წარმომადგენელი, ჯემალ 

ქარჩხაძეც ნაკლებად შესწავლილია. მის შესახებ საკმაოდ ცოტა 

ბიოგრაფიული ცნობა მოიპოვება და ამ მწირ ინფორმაციაშიც კი 

ფაქტობრივი შეცდომები შეინიშნება, რასაც ადასტურებენ 

მწერლის მეუღლე და შვილები. მიუხედავად დიდი 

ლიტერატურული ღირებულებისა, ჯემალ ქარჩხაძის 

შემოქმედება ნაკლებად პოპულარულია და ხშირ შემთხვევაში, 

ახალგაზრდების დიდ ნაწილს ინფორმაციაც კი არ აქვს მისი 

არასაპროგრამო ნაწრარმოებების შესახებ. ამას ადასტურებს 

ჩვენ მიერ ჩატარებული გამოკითხვა, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღო ქუთაისში მცხოვრებმა 150-მდე ახალგაზრდამ. 

საჭიროა, რომ გამოქვეყნდეს მწერლის ბიოგრაფიის, 

ცოხვრებისეული ამბებისა და საარქივო მასალის ასლების 

შემცველი პუბლიკაცია, რათა დაინტერესებული 

ადამიანებისთვის მარტვი იყოს ამ ცნობების მოპოვება. 

აგრეთვე, მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის უფროსკლასელ 

მოსწავლეებს მიეცეთ შესაძლებლობა გაეცნონ მწერლის 

შემოქმედებას. 
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საგულისხმოა, რომ სწორედ ქუთაისელი ახალგაზრდები 

იმუშავებენ ამ პროექტზე, რადგან თავად მწერალიც იყო 

ქუთაისელი. 

 

განსახორციელებელი 

ამოცანაები 

ამოცანა 1. პროექტის პრეზენტაცია  

 

ამოცანა 2. ქართულ-ამერიკული სკოლა „პროგრესის― მე-10 და 

და მე-11 კლასის მოსწავლეებისგან საინიციატივო ჯგუფის 

დაკომპლექტება. 

 

ამოცანა 3. საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება. 

 

ამოცანა 4. ჯემალ ქარჩხახის შესახებ უცნობი ბიოგრაფიული 

ცნობების, ცხოვრებისეული ისტორიებისა და საარქივო 

მასალის შეგროვება. 

 

ამოცანა 5.  საოჯახო არქივიდან ფიზიკური პირების ან 

მუზეუმების მიერ დროებით წაღებული და ჯერ 

დაუბრუნებელი საარქივო მასალების მოძიება.  

 

ამოცანა 6. ოჯახისა და მეგობრებისგან მოპოვებული 

ფოტოების, ხელნაწერებისა და სხვა საინტერესო მასალის 

ფოტო ასლების გადაღება. 

 

ამოცანა 7. კონსულტაცია ლიტერატურათმცოდნესთან.  

 

ამოცანა 8. შეგროვებული მასალის ცალკეულ ამბებად თხრობა 

და პუბლიკაციად დაკაბადონება.  

 

ამოცანა 9. მასალის რედაქტირება.  
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ამოცანა 10. პუბლიკაციის დაბეჭდვა. 

 

ამოცანა 11. პუბლიკაციის პრეზენტაცია.  

 

ამოცანა 12. პუბლიკაციის ელექტრონული ვერსიის განთავსება 

სკოლის ვებ.გვერდსა და სოციალურ ქსელში.  

 

ამოცანა 13. კითხვის კვირეულის მოწყობა ქართულ-ამერიკულ 

სკოლა „პროგრესში―. 

 

ამოცანა 14. პროექტის შეჯამება. 

 

ამოცანა 15. მონიტორინგი და შეფასება. 

 

ამოცანების 

განსახორციელებლად 

საჭირო საქმიანობები 

1. პროექტის პრეზენტაცია. 

2. ქართულ-ამერიკული სკოლა „პროგრესის― მე-10 და და მე-11 

კლასის მოსწავლეებისგან საინიციატივო ჯგუფის 

დაკომპლექტება. ( I კვირა) 

3. საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება. ( II კვირა) 

3.1. ჯემალ ქარჩხაძის ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან 

შეხვედრების განრიგის შეთანხმება; 

3.2. ხმის ჩამწერი მოწყობილობებისა და ფოტოკამერის 

მობილიზება; 

4. ჯემალ ქარჩხახის შესახებ უცნობი ბიოგრაფიული ცნობების, 

ცხოვრებისეული ისტორიებისა და საარქივო მასალის 

შეგროვება. ( III, IV, V, კვირა) 

4.1. ინტერივუები: მეუღლესთან, შვილებთან, ძმასთან, 

შვილიშვილებთან; 

4.2. ინტერივიუები 2 მეგობართან. 

5. საოჯახო არქივიდან ფიზიკური პირების ან მუზეუმების 

მიერ დროებით წაღებული და ჯერ დაუბრუნებელი 

საარქივო მასალების მოძიება. ( VI, VII, VIII კვირა) 

 

6. ოჯახისა და მეგობრებისგან მოპოვებული ფოტოების, 

ხელნაწერებისა და სხვა საინტერესო მასალის ფოტო 
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ასლების გადაღება. ( IX კვირა) 

 

7. კონსულტაცია ლიტერატურათმცოდნესთან. (X, XI კვირა) 

 

7.1. შეგროვებულ მასალას გაეცნობა თანამედროვე 

ლიტერატურის მკვლევარი, რათა მაქსიმალურად 

გამოირიცხოს უკვე გამოქვეყნებული მასალის მოხვედრა 

მომზადებულ პუბლიკაციაში. 

 

8. შეგროვებული მასალის ცალკეულ ამბებად თხრობა და 

პუბლიკაციად დაკაბადონება. ( XII, XIII, XIV, XV კვირა) 

 

9. მასალის რედაქტირება. (XVI, XVII კვირა) 

 

10. პუბლიკაციის დაბეჭდვა. ( XVIII კვირა) 

 

11. პუბლიკაციის პრეზენტაცია. ( XIX, XX, XXI, XXII კვირა) 

 

11.1. პუბლიკაციის პრეზენტაცია გაიმართება ქუთაისის 

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. სადაც მოწვეული 

იქნებიან ქუთაისის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის 

წარმოადგენელი მოსწავლეები. ასევე, თითო მასწავლებელი 

და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. 

11.2. პუბლიკაციის პრეზენტაცია გაიმართება ქუთაისის 5 

სკოლაში, რომლის დირექციაც სურვილს გამოთქვამს, რომ 

უმასპუნძლოს ამ ღონისძიებას. 

12. პუბლიკაციის ელექტრონული ვერსიის განთავსება სკოლის 

ვებ.გვერდსა და სოციალურ ქსელში. ( XX, XI კვირა) 

12.1. პუბლიკაციის ელექტრონული ვერისა გაეგზავნება 

ქუთაისის კერძო და საჯარო სკოლებს ოფიციალურ 

ელ.ფოსტებზე. 

13. კითხვის კვირეულის მოწყობა ქართულ-ამერიკულ სკოლა 

„პროგრესში―, რომელშიც ჩართული იქნებიან ქუთაისის 

კერძო და საჯარო სკოლების მოსწავლეები. ( XXIII, XXIV, 

XXV კვირა) 

13.1. ჯემალ ქარჩხახის არაპროგრამული ნაწარმოების 

საჯაროდ კითხვა და განხილვა; 

13.2. ჩატარდება ლიტერატურული ვიქტორინა ჯემალ 

ქარჩხაძის ნაწარმოებების მიხედვით შედგენილი 

კითხვებით; 

13.3. მოხდება მწერლის ოჯახის წევრებთან საჯარო 
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შეხვედრა. 

14. პროექტის შეჯამება. ( XXVI კვირა) 

15. მონიტორინგი და შეფასება 

15.1. მონიტორინგის ჯგუფი დაკომპლექტებული იქნება 

მოსწავლის (სამოქალაქო კლუბის ლიდერის), დირექციის 

წარმომადგენლისა და ლიტერატურათმცოდნისაგან. 

დირექციის წარმომადგენელი და მოსწავლე (სამოქალაქო 

კლუბის ლიდერი) დააკვირდებიან პროცესს, რომ 

ყველაფერი გეგმის მიხედვით განვითარდეს, 

ლიტერატურათმცოდნე შეაფასებს პროექტის მსვლელობას 

ლიტერატურული კვლევის კუთხით. 

15.2. შეფასება  

პროექტი შეფასდება როგორც მიმდინარეობის ეტაპზე, ასევე 

მისი დასრულებისას. 

პროექტის მიმდინარეობა შეფასდება მონიტორინგის 

ჯგუფის შუალედური ანგარიშით. 

 

ხოლო შედეგის გასაზომად გამოყენებული იქნება:  

 პუბლიკაციის ნახვათა რაოდენობა და კომენტარები 

სოციალურ ქსელში; 

 ლიტერატურათმცოდნის რეცენზია პუბლიკაციის შესახებ; 

 პუბლიკაციის პრეზენტაციის მსმენელთა დასწრების 

ბლანკები და ფოტომასალა; 

 საჯარო კითხვაში მონაწილეთა დასწრების ბლანკები და 

ფოტომასლა; 

 ვიქტორინის შედეგები. 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

 

პროექტის მოკლევადიანი შედეგები: 

 ქუთაისის კერძო და საჯარო სკოლების მოსწავლეები 

გაიცნობენ ჯემალ ქარჩხაძის არასაპროგრამო 

ნაწარმოებებს. 

 ქართულ-ამერიკული სკოლა „პროგრესის― მოსწავლეებს 

განუვითართებათ კვლევისა და ანალიზის უნარები, 

დახვეწენ    ინფორმაციის მოპოვებისა და დახარისხების, 

ტექსტის სტილისტურად გამართვის ტექნიკებს. ასევე, 

გამოიმუშავებენ პრეზენტაციის, საჯარო გამოსვლის 

უნარ-ჩვევებს. 

 გაეცნობიან ჯემალ ქარჩხაძის შემოქმედებასა და 
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ბიოგრაფიას დეტალურად. 

 

პროექტის გრძელვადიანი შედეგები: 

 შეიქმნება და გავრცელდება ჯემალ ქარჩხაძის შესახებ 

უცნობი ბიოგრაფიული ცნობების, ცხოვრებისეული 

ისტორიებისა და საარქივო მასალის შემცველი 

პუბლიკაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება 

ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. 

 ახალგაზრდებში გაიზრდება კლასიკოსი 

მწერლებისადმი ინტერესი. 

 ქართულ-ამერიკული სკოლა „პროგრესის― მოსწავლეები 

გააგრძელებენ კვლევით საქმიანობას. 

 

 

პროექტის 

ბიუჯეტი 

    

    თანხა 

ლარებში 

 % წილი 

პროექტის მთლიანი 

ღრებულება 

   5530  100 

თანადაფინანება    0   

სკოლი წვლილი 

პროექტის დანერგვის 

პროცესში 

   2000  36,1 

საზოგადოების 

წვლილი პროექტის 

დანერგვი პროცეში 

   3530  63,9 

ხარჯის დეტალური 

აღწერა 

      

დასახელება რაოდენობა ერთეულის 

ღირებულება 

სულ სკოლის 

წილი 

საზოგადოების 

წილი 

პუბლიკაციის ბეჭდვა  300 3,33 1000 1000  
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ალა-ფურშეტი  2 150 300  300 

მგზავრობა ქუთაისი-

თბილისი-ქუთაისი 

 4 20 80  80 

სასტუმრო 

მომსახურება 

(თბილისი) 

 4 50 200  200 

საკომუნიკაციო ხარჯი  6 25 150  150 

დიქტოფონი  2 100 200  200 

ფოტოკამერა  2 1000 2000 1000 1000 

ლეპტოპი   2 1000 2000  2000 

რედაქტორის 

ჰონორარი 

 1 200 200  200 

ლიტერატურათმცოდნი 

ჰონორარი 

 1 200 200  200 

 

 

 

სამუშაო  გეგმა        

საპროექტო საქმიანობები პასუხისმგებელი 

პირი 

ვადები თვეების მიხედვით 

  I II III IV V VI VII 

პროექტის პრეზენტაცია  მაკა კაჭკაჭიშვილი        

ქართულ-ამერიკული სკოლა 

„პროგრესის― მე-10 და და მე-

11 კლასის მოსწავლეებისგან 

საინიციატივო ჯგუფის 

დაკომპლექტება. 

მაკა კაჭკაჭიშვილი, 

სკოლის დირექცია 

       

საორგანიზაციო საკითხების 

მოგვარება. 

საორგანიზაციო 

ჯგუფი 

       

ჯემალ ქარჩხახის შესახებ 

უცნობი ბიოგრაფიული 

მაკა კაჭკაჭიშვილი, 4 

მოსწავლე 

       



 

 

 
61 

ცნობების, ცხოვრებისეული 

ისტორიებისა და საარქივო 

მასალის შეგროვება. 

 

საოჯახო არქივიდან 

ფიზიკური პირების ან 

მუზეუმების მიერ დროებით 

წაღებული და ჯერ 

დაუბრუნებელი საარქივო 

მასალების მოძიება.  

 

მაკა კაჭკაჭიშვილი, 2 

მოსწავლე 

       

ოჯახისა და მეგობრებისგან 

მოპოვებული ფოტოების, 

ხელნაწერებისა და სხვა 

საინტერესო მასალის ფოტო 

ასლების გადაღება. 

მოსწავლეები        

კონსულტაცია 

ლიტერატურათმცოდნესთან. 

მაკა კაჭკაჭიშვილი, 

ლიტერატურათმცო

დნე 

       

შეგროვებული მასალის 

ცალკეულ ამბებად თხრობა 

და პუბლიკაციად 

დაკაბადონება. 

მაკა კაჭკაჭიშვილი, 

ლიტერატურათმცო

დნე 

       

მასალის რედაქტირება. მოსწავლეები, მაკა 

კაჭკაჭიშვილი 

       

პუბლიკაციის დაბეჭდვა. მოსწავლეები, 

სტამბის 

თანამშრომელი 

       

პუბლიკაციის პრეზენტაცია. მოსწავლეები, მაკა 

კაჭკაჭიშვილი 

       

პუბლიკაციის 

ელექტრონული ვერსიის 

განთავსება სკოლის 

ვებ.გვერდსა და სოციალურ 

ქსელში. 

სკოლის PRი-ის 

სამსახურის 

ხელმძღვანელი 
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კითხვის კვირეულის მოწყობა 

ქართულ-ამერიკულ სკოლა 

„პროგრესში―. 

მოსწავლეები, 

დირექცია, მაკა 

კაჭკაჭიშვილი 

       

პროექტის შეჯამება. მოსწავლეები, მაკა 

კაჭკაჭიშვილი 

       

მონიტორინგი და შეფასება. მონიტორინგი 

ჯგუფი 

       

 

მონიტორინგის და შეფასების ინსტრუმენტები 

ჯგუფურ პროექტზე მუშაობის დღის პროტოკოლი 

თარიღი: 

ჯგუფი: 

პროექტის თემა/პროექტის ფაზა: 

1. რა საკითხზე გავმართეთ დისკუსია: 

 პროექტის შინაარსობრივი მხარე; 

 პროექტზე მუშაობის პროცესში ურთიერთთანამშრომლობა. 

 

2. რა არის მოსაგვარებელი/დასაძლევი/გადასამუშავებელი? 

 რა გადავწყვიტეთ? 

 ვინ რა უნდა გააკეთოს და რა დროში? 

 

3. ღია კითხვები/გაურკვევლობები: 

რა საკითხების დამუშავება გვსურს ჯგუფის მომავალ შეხვედრაზე? 

 შინაარსობრივი 

 ორგანიზაციული 

 

ანგარიში ამოცანის განხორციელებაზე 

თარიღი: 

ჯგუფი: 

ამოცანის განხორციელების ვადა:------------------------------------------------- 

შინაარსობრივი სამუშაო  

მოვაგვარეთ: 

მოცემულ ვადაში ჩვენ  შემდეგ სამუშაოს წარმატებით გავართვით თავი: 
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წავაწყდით დაბრკოლებებს: 

მოცემულ დროში ჩვენ შეგვექმნა სიძნელეები შემდეგი სამუშაოს შესასრულებლად: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ჩვენ ალბათ გვესაჭიროება.... -----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ამისთვის ჩვენ გადავწყვიტეთ .... ------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ჯგუფში თანამშრომლობა: 

პროექტზე მუშაობის დროს ჯგუფში წამოიჭრა შემდეგი პრობლემები: ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

პრობლემების გადაჭრას შემდეგნაირად შევეცადეთ: -------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

პრობლემა ამით:  

o მოგვარდა 

o არ მოგვარდა 

საჭიროებები: 

ჩვენ გვესაჭიროება: ----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

პროექტის რეფლექსია 

მოსწავლეთა თვითშეფასება 

პროექტის ჯგუფი: 

სახელი, გვარი: 

რა მოლოდინებით დავიწყე პროექტზე მუშაობა? 
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რას გავითვალისწინებ შემდეგ პროექტზე მუშაობის პროცესში? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

სოციალური პროექტის გეგმა: 

სსიპ თეიმურზ ჯორბენაძის სახელობის ქალაქ ქობულეთის N3 საჯარო სკოლა 

  

  

  რა იყო „ჩვეულებრივი― 

გაკვეთილისაგან განსხვევებული? 

როგორ განვითარდა ჯგუფში 

თანამშრომლობა? 

რა ვისწავლე? 

რამდენად 

მივაღწიეთ 

პროექტის მიზანს? 

რა შეცდომები 

დავუშვი და რა 

მასწავლა მე ამან?    

რა მომეწონა 

ყველაზე მეტად? 
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ისტორიის მასწავლებელი - თეა სალუქვაძე 

 

1. პროექტის დასახელება - „მამების დაბრუნება სკოლაში“ 

2. პროექტში მონაწილეობენ: 

Vა კლასის მოსწავლეები, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი, ხელოვნების 

პედაგოგი, მუსიკის პედაგოგი, ფიზიკური აღზრდის პედაგოგი, კლასის ხელ-ლი, მშობლები. 

3. პროექტის აქტუალობა : 

ფრიდრიხ ნიცშე ამბობს: „ვისაც არ ჰყავს მამა, უნდა იყოლიოს―. რამდენიმე კვლევით 

დადგინდა, რომ მამის არყოფნა, პასიური როლი, ბავშვებში იწვევს ადაპტაციის 

პრობლემებს და ზრდასთან ერთად დესტრუქციული ქცევების გამოვლენას. აქვე 

მინდა აღვნიშნო, რომ მამის გავლენა უფრო აშკარაა ბიჭებში, რადგან ბიჭები უფრო 

მეტად აიგივებენ საკუთარ თავს მამის ფიგურასთან და შესაბამისად მის ქცევას, უფრო 

დიდი გავლენა აქვს. 

ჩემს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ - „მამების ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში―, დაადგინა, 

რომ მამები თითქმის საერთოდ არ დადიან მშობელთა კრებებზე, არ პასუხობენ სატელეფონო 

ზარებს, ან თავს არიდებენ პასუხისმგებლობას და დედებს გადასცემენ ტელეფონს. არ 

მონაწილეობენ სასკოლო ღონისძიებებში და საერთოდაც არ ესწრებინ მათ. მამების როლი 

სასკოლო ცხოვრებაში ძირითადად განისაზღვრება შვილების სკოლაში ტარებით. 

არადა რამდენად მნიშვნელოვანია მამა. იგი პირველი ავტორიტეტი და მისაბაძი ობიექტია. 

ვფიქრობ, როცა მოზარდი დაინახავს მამის დაინტერესებას სასკოლო ცხოვრებით, მასში 

ერთი-ორად გაიზრდება სწავლის მოტივაცია, ასევე ხელსშეუწყობს ბავშვების სოციალურ 

ადაპტაციასა და გააქტიურებას. 

4. პროექტის მიზანი : 

მამების როლის გააქტიურება სასკოლო ცხოვრებაში, მათი ჩართვა სხვადასხვა სასკოლო 

აქტივობაში, რაც ხელს შეუწყობს დაკარგული კავშირის აღდგენას მამასა და სკოლას შორის. 

ეს თავისთავად გამოიწვევს მოსწავლეთა გააქტიურებას, გაზრდის მათ პასუხისმგებლობას 

და მოტივაციას. 

ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციების და ღირებულებების მიმართ საკუთარი 

პასუხისმგებლობის გააზრება. 

ტექნოლოგიური თუ სხვა ინტელექტუალური მიღწევების ეფექტიანად გამოყენება; 

ინფორმაციის მოპოვება, დამუსავება და ანალიზი.  

იყოს შემოქმედი, თავად შექმნას ღირებულებები და არ იცხოვროს მხოლოდ არსებულის 

ხარჯზე. 
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კომუნიკაცია ინდივიდებთან და ჯგუფებთან. 

5. პროექტის მუშაობის ვადები: 

15 ნოემბერი  -   19 მარტი 

 

6. განსახორციელებელი ამოცანები: 

N ამოცანის დასახელება 

და მოკლე აღწერა 

 

   ვადა მოსალოდნელი 

შედეგი 

მოსალოდნელი 

შედეგის 

ამსახველი 

მასალა 

პასუხისმგებელი 

პირი 

1 მამების მოწვევა 

სკოლაში და ლექცია 

თემაზე: „ მამის როლი 

შვილის ცხოვრებაში―. 

უცილებელია მამებს 

ავუხსნათ, თუ 

რამდენად 

მნისვნელოვანია მათი 

როლი სვილის 

ცხოვრებაში და 

განაკუთრებით მათ 

სსკოლო ცხოვრებში 

15 

ნოემბერი 

მამები გაიგებენ და 

გაათვითცნობიერებენ

, რომ მათი 

გააქტიურება პირველ 

რიგში ხელს 

შეუწყობს ბავშვის 

სოციალურ 

ინტეგრაციას, 

გაზრდის სწავლის 

მოტივაციას, 

დაეხმარება მათი 

ინტელექტის ზრდას, 

რაც თავისთავად 

აისახებ იმაზე, რომ 

ისინი 

ჩმიყალიბდებიან 

შემოქმედ დამიანად, 

რომელიც თავად 

შეძლებს შექმნას 

ღირებულებები და არ 

იცხოვროს მხოლოდ 

არსებულის ხარჯზე, 

ჩამოყალიბდეს 

პასუხისმგებელ და 

აქტიურ მოქალაქედ 

ფოტო მასალა კლასის ხელ-ლი 

2 მოსწავლეებისინიცია

ტივით მამებისა და 

მასწავლებლების  

მოწვევა დისკუსიაზე 

17 

ნოემბერი 

მამები გაიგებენ, თუ 

რამდენად 

მნიშვნელოვანია მათი 

როლი შვილის 

ვიდეო ფირი კლასის ხელ-ლი 
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„მამის როლი შვილის 

სასკოლო 

ცხოვრებაში― 

მამები ასევე 

გაეცნობიან პროექტის 

სმოქმედო გეგმას და 

აქტივობებს 

ცხოვრებაში და 

მითუმეტეს მათ 

სასკოლო ცხოვრებაში 

მოხდება მამების 

დაინტერესება 

პროექტით. 

3 მოსწავლეები გეგმავენ 

საახალწლო 

დღესასწაულს, 

ირგებენ როლებს და 

ემზადებიან 

ღონისძიებისათვის 

20 

ნოემბერი 

 

მოსწავლეების 

დაინტერესება და 

მამებთან ერთად 

განსახოეციელებელი 

აქტივობების 

დაგეგმვა. 

მოსწავლეები აიღებენ 

პასუხისმგებლობას 

აღნიშნული 

ღონისძიების 

მოსამზადებლად, რაც 

გაზრდის მათში 

პასუხისმგებლობის 

შეგრძნებას და 

გუნდური მუშაობის 

უნარს. 

ღონისძიების 

სცენარი 

Vა კლასის 

მოსწავლეები, 

ქართული ენის 

მასწავლებელი, 

ხელოვნების 

მასწავლებელი, 

მუსიკის 

მასწავლებელი. 

კლასის ხელ-ლი 

4 მზადება სპორტული 

შეჯიბრებისთვი 

„მხიარული 

სტარტები― 

 

27 

ნოემბერი 

28დეკემბე

რი 

მოსწავლეთა ჩართვა  

შეჯიბრების 

მომზადებაში. სპორტ 

დარბაზისა აღჭურვა 

და მომზადება 

მამების დახმარებით. 

მამები და შვილები 

ერთად გაატარებენ 

დროის გარკვეულ 

მონაკვეთს სკოლაში, 

რაც ვიმედოვნებ 

თანდათანობით 

მოთხოვნილებასა და 

ჩვეულებაში 

გადაეზრდებათ.  

სკოლის ფოიეს 

და დარბაზის 

ფოტოები 

Vა კლასის 

მოსწავლეები,  

მუსიკის 

მასწავლებელი, 

კლასის ხელ-ლი 

მშობლები 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„მხიარული 

სტარტები― 

აუცილებელია რომ 

მამები და შვილები 

ერთ გუნდში 

პარტნიორებად 

გამოდიოდნენ 

30 

დეკემბერ

ი 

მამები დაინახავენ 

თუ რა შეუძლიათ მათ 

შვილებს, რაც  

მშობლებში სიამაყის, 

კმაყოფილების, 

თავდაჯერებულობის 

გრძნობას გააღვივებს. 

დაინახავენ შვილის 

მონაცემებსა და 

შესაძლებლობებს და 

მათ მეტად 

გაუჩნდებათ 

სურვილი სკოლასთან 

ურთიერთობისა. 

ამასთანავე ერთ 

გუნდში 

პარტნიორებად 

გამოსულები 

გამონახავენ საერთო 

მიზნებსა და 

ინტრესებს. 

გაიზიარებენ 

ერთმანეთის 

წარმატება/მარცხს. 

ფოტო და 

ვიდეო მასალა 

მოსწავლეები, 

ფიზიკური 

აღზრდის 

პედაგოგი, კლასის 

ხელ-ლი 

6 შუალედური  

მონიტორინგი 

18 

იანვარი 

ურთიერთ შეფასებისა 

და თვითშეფასების 

სქემის დახმარებით 

გავარკვევ პროექტის 

მიმდინარეობაში 

შესატან ცვლილებებს, 

დავეხმარები ბავშვებს 

არსებული 

პრობლემების 

გადაჭრაში. 

თვითშფასების

ა და 

ურთიერთშეფა

სების სქემა. 

კლასის ხელ-ლი 

7 მოსწავლეები გეგმავენ 

მამების საღამოს 

მოწყობას დავით 

აღმაშენებლის 

ხსენების დღესთან 

8 

თებერვა

ლი 

მოსწავლეები 

დაგეგმავენ და 

განახორციელებენ 

კიდევ ერთ საღამოს, 

დაამზადებენ 

მოსაწვევი „ვინ 

თქვა მამებზე 

ლექსებს არ 

წერენ.― 

გაფორმებული 

მოსწავლეები, 

მუსიკის 

პედაგოგი, კლასის 

ხელ-ლი 
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დაკავშირებით. თბილ 

და გულითად 

საღამოში 30 

მოსწავლიდან 22 

გოგონაა. საღამოს 

კულმინაცია სწორედ 

მამებისა და 

ქალიშვილების ცეკვა 

იქნება.  

მოსაწვევებს, 

რომელსაც 

გააფორმებენ 

ლექსებითა და 

სხვადასხვა 

გამონათქვამებით 

მამაზე. მოაწყობენ და 

გააფორმებენ სკოლის 

ფოიეს და სააქტო 

დარბაზს ამჯერად 

დედებთან ერთად. 

ღონისძიების 

დასასრულს მამები 

სიყვარულის და 

მზრუნველობის 

კედელზე დაწერენ იმ 

სურვილებსა და 

მოლოდინებს, რაც 

თავიან შვილებთან 

მიმართებაში აქვთ.  

და 

გალამაზებულ

ი სკოლის ფოიე 

და სააქტო 

დარბაზი. 

8 დედის დღე.  

მართალია პროექტი 

მამებს ეძღვნება, 

მაგრამ დედებსაც 

გვინდა მოვუწყოთ 

პატარა ზეიმი. 

3 მარტი ბუკლეტის 

დამზადება და მისი 

გაცნობა შეკრებაზე 

მოსული 

მამებისათვის. მამები 

ბუკლეტში 

სპეციალურად 

გამოყოფილ 

ადგილზე შვილების 

მილოცვების 

გვერდით წერენ 

კეთილ სურვილებს 

საყვარელი 

მეუღლეებისათვის. 

ვთანხმდებით, მამები 

და შვილები სამ 

მარტს (ამ დღეს 

სკოლა არ არის) 

დილით ყვავილებით 

და მოსალოცით 

ბუკლეტი 

ოჯახური 

ფოტო 

მამები, 

მოსწავლეები, 

კლასის ხელ-ლი 
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გაახარებენ დედას. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

პიკნიკი ბუნებაში. 

მოსწავლეები 

მშობლები და კლასის 

ხელ-ლი კიდევ 

ერთხელ 

შევიკრიბებით 

ერთად. მამები 

მოამზადებენ 

ბარბიქიუს და 

ამჯერად მაგიდის 

ირგვლივ გაიმართება 

შეხვედრა, რომელიც 

იქნება ჩვენი 

პროექტის ერთგვარი 

შეჯამება. 

 

17.03 მოსწავლეები 

შეძლებენ არა მარტო 

სასკოლო გარემოში, 

არამედ უშუალო, 

საოჯახო პირობებში 

ურთიერთობას 

მამებთან. კიდევ 

ერთხელ გაეცნობიან 

ქართული სუფრის 

ტრადიციებს. 

პიკნიკის დროს, 

შვილებზე 

მზრუნველობა და 

მათზე 

პასუხისმგებლობა 

მთლიანად მამებს 

დაეკისრებათ. მამები 

დაინახავენ თუ 

რაოდენ  

მნიშვნელოვანია მათი 

მხრიდან შვილებზე 

ზრუნვა და მათ გამო 

პასუხისმგებლობის 

აღება ყოველდღიურ 

ურთიერთობაში 

ფოტო და 

ვიდეო მასალა 

მშობლები, 

კლასის ხელ-ლი 

1

0 

შემაჯამებელი 

მონიტორინგი 

 

19.03 მონიტორინგის 

საშუალებით 

დავადგენ რა 

მოეწონათ 

მოსწავლეებს 

ყველაზე მეტად 

პროექტზე 

მუშაობისას,როგორ 

თვლიან, რა 

შეცდომები დაუშვეს, 

რა ისწავლეს, როგორ 

იმუშავეს ჯგუფის 

წევრებთან ერთად, 

როგორ თვლიან,  

პროექტის 

საბოლოო 

შეფასების 

სქემა 

კლასის ხელ-ლი 
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რამდენად მიაღწიეს 

პროექტის მიზანს. 

მონიტორინგის 

შედეგებს 

გავითვალისწინებ 

მომავალში 

 

7. პროექტის ბოლოს მისაღწევი შდეგები: 

პროექტით განსაზღვრული მიზნების თანახმად მამები აქტიურად უნდა ჩაებან სასკოლო 

ცხოვრებაში, იგრძნონ თავიანთი საჭიროების აუცილებლობა, გაიაზრებენ თუ რაოდენ 

მნიშვნელოვანია მათი როლო შვილის სასკოლო ცხოვრებაში. მთელი პასუხისმგებლობით 

ჩაებმებიან პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელებისას რაც 

გამოაცოცხლებს სასკოლო გარემოს და მოსწავლეებისათვის კიდევ უფრო საინტერესოსა და 

მიმზიდველს გახდის მას. ზემოთ ჩამოთვლილი  თავისთავად დადებითად აისახება 

მოსწავლეების მოტივაციაზე და გააძლიერებს მათ ინტერესს სასკოლო ცხოვრებისადმი.  

ასეწვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ  თანამედროვე სკოლა  დეფიციტს განიცდის 

მამაკაცების დასაქმება-დაინტერესების თვალსაზრისით, კონკრეტული კლასის მამების 

ასეთი აქტიურობა კი შესაზლოა მისაბაძი და გადამდებიც  აღმოჩნდეს. 

 

8. შესაძლო რისკები: 

მამების დაუინტერესლობა პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების მიმართ. 

შესაბამისად აქტივობები უნდა იყოს ძალიან ზუსტად გაწერილი, უნდა იყოს საინტერესო, 

სახალისო და რაც მთავარია მიზანზე ორიენტირებული, მამებმა უნდა იგრძნონ თავისი 

საჭიროება სასკოლო გარემოში. რისკების შესამცირებლად გამოვიყენებ ირიბი ზემოქმედების 

საშუალებას, გავააქტიურებ მოსწავლეებს. არამგონია მოსიყვარულე მამის გუილმა უარი 

თქვას საკუთარი პირმშოს თხოვნაზე. ასევე შევხვდები ცალკეულ „ლიდერ― მშობლებს და 

შევეცდები მათი ავტორიტეტის რესურსის სრულად გამოყენებას. დავამზადებ ბუკლეტებს 

პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების აღწერით და ვფიქრობ ამითაც მოვახერხებ 

მათი ინტერესის გამოწვევას. 

9. რესურსი: 

მატერიალური და ადამიანური რესურსები, ფოტო და ვიდეო გადამღები, ფერადი 

ფურცლები, ფერადი ფანქრები, ბუშტები, ფერადი ლენტები. 

 

შუალედური და შემაჯამებელი მონიტორინგის სქემები:   
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         პროექტის საბოლოო შეფასება 

 

 

რა მომეწონა 

ყველაზე მეტად? 

რა 

ვისწავლე? 

რა შეცდომები დავუშვი                                         

და რა მასწავლა მე ამან? 

 

რამდენად მივაღწიეთ                                 

პროექტის მიზანს? 

როგორ 

განვითარდა 

ჯგუფში 

თანამშრომ

ლობა? 

რა იყო  ჩემთვის განსხვავებული? 

 

პროექტზე მუშაობის პროცესში თვითშეფასება და ურთიერთშეფასება:                                                                                                          

პროექტი: 

პროექტზე მუშაობის ხანგრძლივობა: 

ჯგუფი: 

პროექტზე მუშაობის პროცესში თქვენ ერთ ჯგუფში იმუშავეთ, ამიტომ ძალიან კარგად 

შეგიძლიათ შეაფასოთ, ჯგუფის თითოეულმა წევრმა რა წვლილი შეიტანა ჯგუფის 

მუშაობაში. 

ქვემოთ მოცემული ცხრილი შემდეგი თანმიმდევრობით უნდა შეავსოთ: 

1. თავდაპირველად მარჯვენა ბოლო უჯრებში აფასებ საკუთარ წვლილს ჯგუფური 

პროექტის განხორციელებაში მაქსიმალური ქულა არის 5, რომელიც შეგიძლია 

მიანიჭო თითოეულ კითხვას. ბოლოს ამ სვეტსმოკეცავ ისე, რომ სხვამ ვერ დაინახოს. 

2. ასე მოკეცილ ცხრილს აწვდი შენს გვერდით მჯდომ ჯგუფის წევრს, რომელიც აფასებს 

შენს წვლილს ჯგუფის მუშაობაში. მას ქულები შეაქვს მარჯვენა ბოლო სვეტში, ისიც 

გადაკეცავს ამ სვეტს და გადააწვდის ჯგუფის მოდევნო წევრს. 
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3. ასე გადავა ეს ცხრილი ჯგუფის ყოველ მომდევნო წევრზე.  

4. მას შემდეგ, რაც ჯგუფის ყველა წევრი შეგაფასებთ, გააკეთე ანალიზი, რამდენად 

ემთხვევა შენი თვითშეფასება მეგობრების შეაფასებას. 

 

 ჯგუფის 

მეგობარ

ი 

5 

ჯგუფის 

მეგობარ

ი 

4 

ჯგუფის 

მეგობარ

ი 

3 

ჯგუფის 

მეგობარ

ი 

2 

ჯგუფის 

მეგობარ

ი 

1 

 

თვითშფასებ

ა 

რა შრომა გასწია მან 

ჯგუფის მუშაობაში 

(მაქ. 5 ქულა) 

 

      

რამდენი კარგი იდეა 

შესძინა ჯგუფს? 

(მაქ. 5 ქულა) 

 

      

რამდენად 

პოზიტიურად და 

ჯფისთვის 

სასარგებლოდ შეეძლო 

მას ჯგფის სხვა წევრების 

იდეები და 

წინადადებები მოესმინა, 

მიეღო და 

გაეთვალისწინებინა?(მაქ

. 5 ქულა) 

რამდენად 

პასუხისმგებლობით და 

საიმედოდ ასრულებდა 

იგი მისდამი 

ინდივიდუალურად 

დაკისრებულ საქმეს? 

(მაქ. 5 ქულა) 

      

რა წვლილი შეიტანა მან 

ჯგუფის საერთო 

პროდუქტის 

შექმნაში?(მაქ. 5 ქულა) 
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1. პროექტის დასახელება: „ეკო-ზონა ჩვენი სკოლის ეზოში“ 

2. სკოლა: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ნიკე 

3. პროექტის ხელმძღვანელი/გეოგრაფიის პედაგოგი: თამარ მესხიძე  

4. პროექტში მონაწილეობენ: მე-7 კლასის მოსწავლეები 

5. პროექტის აქტუალობა: მე-7-ე კლასის მოსწავლეების ინტერესმა დედამიწის 

კლიმატური სარტყლების განაწილების შესახებ, გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა და 

მსჯელობა იმის შესახებ, შესაძლებელია თუ არა ერთი კონტინენტის სუბტროპიკულ 

სარტყელში გავრცელებული მცენარეები შეეგუონ მეორე კონტინენტზე არსებულ 

კლიმატურ პირობებს, ნიადაგსა თუ გარემო ფაქტორებს. გაჩნდა იდეა, სხვადასხვა 

კონტინენტისთვის დამახასიათებელი  მცენარეების ადაპტაციის შესახებ თუნდაც 

ჩვენი სკოლის ტერიტორიაზე  გამოყოფილ  ნაკვეთზე.  მოსწავლეები შეისწავლიან 

რამოდენიმე კონტინენტის სუბტროპიკული სარტყლის  ბუნებრივ ზონებსა და მათში 

გავრცელებულ მცენარეულობას, გამოარკვევენ თუ რომელი მათგანი არ გვხვდება 

საქართველოს ტერიტორიაზე, პირველ რიგში შეისწავლიან ნიადაგს და შეეცდებიან 

რამოდენიმე სახეობის მცენარე სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადმოიტანონ და 

იმ კონკრეტული კონტინენტის ეკო-ზონა მოაწყონ, რომელი კონტინენტისთვის 

დამახასიათებელი მცენარეთა  ნერგების გამოყვანაცაა შესაძლებელი 

მუნიციპალიტეტის ბოტანიკური ბაღის სანერგე მეურნეობაში. საკვლევი 

მცენარეულობის მოძიებას შეეცდებიან ბათუმის ბოტანიკური ბაღის სანერგე 

მეურნეობაში, სადაც ხდება ბაღის მცენარეთა კოლექციის გაზრდა-განახლება, ასევე 

ბაღის მცენარეთა კოლექციიდან შერჩეულ პერსპექტიულ მცენარეთა სახეობების 

გამოყვანა სარეალიზაციოდ. 

პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში, მივიღებთ პროდუქტს - 

სკოლის გამწვნებულ სკვერს, მოსწავლეებს კი აუმაღლდებათ ეკოლოგიური 

ცნობიერება, გაიგებენ თუ რა გავლენას ახდენს ჰავა და კლიმატი მცენარეულ საფარზე 

და მათ გავრცელების კანონზომიერებებზე. 

6. პროექტის მიზანი: მოსწავლე შეძლებს აღწეროს ბუნებრივი ზონალობის გამომწვევი 

მიზეზები, აღწეროს სხვადასხვა ტერიტორიებისთვის დამახასიათებელი ზონები და 

დააკავშიროს ის ამ ქვეყნის (რეგიონის) გარემოსთან და სამეურნეო საქმიანობასთან, 

ასევე მოსწავლე შეძლებს  ახსნას გარემოსდაცვითი ღონისძიებების აუცილებლობა. 

გეო.VII.9. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ბუნებრივი ზონალობის გამომწვევი 

მიზეზები. 

გეო.VII.10. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას გარემოსდაცვითი ღონისძიებების 

აუცილებლობა. 

 

7. პროექტზე მუშაობის ვადები:  დასაწყისი - 5.02.2018.    დასასრული - 30.12.2018. 

8. განსახორციელებელი ამოცანები: 
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ამოცანის დასახელება და მოკლე 

აღწერა 

ვადა მოსალოდ-ნელი 

შედეგი 

მოსალოდ-

ნელი შედეგის 

ამსახველი 

მასალა 

საჭირო 

რესურსი 

პასუხისმგებე

ლი პირი 

I ამოცანა 

პროექტის ორგანიზება   

– პროექტის პრეზენტაცია–

მოსწავლეებისათვის პროექტის 

იდეის, მიზნებისა და ვადების 

გაცნობა, 

–ჯგუფებად დაყოფა– 

მოსწავლეების 

შესაძლებლობებისა და უნარების 

გათვალისწინებით მათი 3 

ჯგუფად დაყოფა და დავალებების 

გადანაწილება. 

–რესურსების მოძიება და 

მოსწავლეებთან ერთად 

ბიუჯეტის გადახედვა. 

–პროექტის შესახებ საცნობარო 

ფლაერების დამზადება. 

–სოციალურ ქსელში გვერდის 

შექმნა და ინფორმაციის 

განთავსება. 

1 კვ. 

 

მოსწავლეთა 

მოტივაციის 

გაზრდა და 

ჩართულობა. 

მოსწავლეებში 

პასუხისმგებლობ

ის გრძნობის 

გაზრდა.  

თითოეული 

მოსწავლე იქნება 

ჩართული 

პროექტის 

ორგანიზებაში, 

რითაც მათ 

ექნებათ მეტი 

მოტივაცია 

პროექტის უკეთ 

განსახორციელებ

ლად. 

საინფორმაცი

ო ფლაერი, 

ინტერნეტგვე

რდი 

პროექტის 

შესახებ. 

დაფა, 

მარკერები, 

თაბახის 

ფურცლები, 

კალმები. 

კომპიუტერი 

დაკავშირებუ

ლი 

ინტერნეტთან. 

ფლაერების 

დამზადებისა

თვის საჭირო 

მატერიალური 

რესურსი. 

მასწავლებელ

ი, 

მოსწავლეები 

II ამოცანა 

კვლევა-ძიება და მოლაპარაკება 

– პირველ ჯგუფს რომელსაც 

დაევალა სხვადასხვა 

კონტინენტის სუბტროპიკული 

სარტყლის მცენარეულობის 

შესწავლა, მოიპოვებენ 

ინფორმაციებს ინტერნეტით, 

ენციკლოპედიებსა და სხვა 

წყაროების საშუალებით. 

– მეორე ჯგუფს, რომელსაც 

2 

თვ. 

მოსწავლეებს 

განუვითარ-

დებათ კვლევა-

ძიების, 

ინფორმაციულ 

ტექნოლოგიებთან 

მუშაობის, 

მოლაპარაკებ-

ების წარმართვის 

უნარი. აგრეთვე 

მოძიებული 

ინფორმაციის 

დახარისხებისა 

კონკრე-ტული 

დავალების 

ანგარიში 

წერილობით 

და ფოტო-

მასალით. 

წერილი "შპს 

ადამ ბერიძის 

სახელობის 

ნიადაგისა და 

სურსათის 

დიაგნოსტიკი

კომპიუტერი 

დაკავშირებუ

ლი 

ინტერნეტთან, 

მატერიალური 

რესურსი 

ვედრო, 

ნიჩაბი, 

პოლიეთილენ

ის პარკები. 

ტრანსპორტის 

ხარჯები 

მასწავლებელ

ი, 

მოსწავლეები, 

სკოლის 

ადმინისტრაც

ია. 

ლაბორატორ

იული 

კვლევების 

ორგანიზებაზ

ე 

პასუხისმგებე
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დაევალა სკოლის მიმდებარე 

ტერიტორიის ნიადაგის 

შესწავლა, აიღებენ ნიადაგის 

ანალიზს და გააკეთებენ მის 

ლაბორატორიულ კვლევას. 

კვევა მოხდება "შპს ადამ 

ბერიძის სახელობის ნიადაგისა 

და სურსათის დიაგნოსტიკის 

ცენტრში". პროექტის 

განმახორციელებელი ჯგუფი 

წერილობით მიმართავს 

დიაგნოსტიკის ცენტრს, 

სასწავლო ლაბორატორიული 

კვლევის უსასყიდლოდ 

ჩატარების შესახებ 

– მესამე ჯგუფს, რომელსაც 

დაევალა მოლაპარაკებების 

წარმოება, ისისნი შეხვდებიან 

ბოტანიკური ბაღის 

ადმინისტრაციას. მოლაპარაკება 

მოხდება მომერანდუმის 

გაფორმებასთან დაკავშირებით, 

რომლის საფუძველზეც 

ჩამოყალიბდება 

თანამშრომლობითი 

ურთიერთობები სკოლასა და 

ბოტანიკური ბაღს შორის. 

ბოტანიკური ბაღის გამოყენება 

მოხდება სასწავლო 

დანიშნულებით, რომელიც 

უსასყიდლოდ უმასპინძლებს 

კვლევით ღონისძიებებს, ასევე 

სკოლის ეკო ზონისთვის 

მოსწავლეებს გადასცემს ხე-

მცენარეებს, გაუწევს 

კონსულტაციებს. სკოლის 

მოსწავლეები კი აქტიურად 

ჩაერთვებიან ბოტანიკური ბაღის 

და ამ 

ინფორმაციის 

მიზნობრივად 

გამოყენების 

უნარები. 

ს ცენტრს", 

მემორანდუმი 

გადასაადგილ

ებლად. 

აგრეთვე 

ხარჯები 

ანასეულის 

ლაბორატორი

აში ნიადაგის 

შესასწავლად. 

ლია 

მასწავლებელ

ი 

მოსწავლეებთ

ან ერთად. 
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მოვლის და პოპულარიზაციის 

ღონისძიებებში. 

მოემორანდუმის ტექსტი 

წინასწარ მომზადდება და 

მოხდება საზეიმოდ მისი 

ხელმოწერა.  

III ამოცანა 

ხე მცენარეულობის სკოლის 

ტერიტორიაზე გადმოტანა 

მოსწავლეები მობილიზდებიან 

ჯგუფებად, მოძიებული 

რესურსების და სამუშაოს 

განხორციელებისათვის საჭირო 

იარაღებითა და ნივთებით 

მოახდენენ ნერგების დარგვას. 

3 

თვ. 

მოსწავლეებში 

ეკოლოგიური 

ცნობიერების 

ამაღლება, 

პასუხისმგებლობ

ის გრძნობის 

გაზრდა, 

გარემოზე ზრუნვა 

და შრომის 

დაფასება. 

ხე-

მცენარეები, 

რომლებიც 

გაიზრდებიან 

სკოლის 

მიმდებარე 

ტერიტორიაზ

ე შექმნიან 

მწვანე ეკო-

ზონას. 

ფოტოაპარატი

, ნერგების 

შესაძენად 

საჭირო თანხა, 

ნიჩბები.  

მასწავლებელ

ი, 

მოსწავლეები, 

ბათუმის 

ბოტანიკური 

ბაღის 

ადმინისტრაც

ია, სკოლის 

ადმინისტრაც

ია 

IV ამოცანა 

ხე-მცენარეულობაზე დაკვირვება 

და მათზე ზრუნვა 

პროექტზე მომუშავე სამივე 

ჯგუფი შეიმუშავებს მცენარეებზე 

დაკვირვებისა და მათზე ზრუნვის 

გეგმას. გაინაწილებენ მცენარეებს 

და გეგმის შესაბამისად 

კონკრეტულ მცენარეებს 

ეტაპობრივად დააკვირდებიან თუ 

რამდენად კარგად ეგუებიან ისინი 

მოცემულ გარემოს, მიმდინარეობს 

თუ არა მცენარის ზრდა 

განვითარების პროცესი. 

ეტაპობრივად მცენარეულობას 

მიაწვდიან მინერალურ სასუქს და 

მოახდენენ მის მორწყვას 

საჭიროების შემთხვევაში. 

– პროექტის შეჯამება– 

დასკვნთ ეტაპზე მოსწავლეები 

შეიკრიბებიან მოიწვევენ სკოლის 

ადმინისტრაციას და გააკეთებენ 

10 

თვე 

ეკოლოგიური 

ცნობიერების 

ამაღლება. 

თითოეული 

წევრის 

ჩართულობა 

მცენარის ზრდა 

განვითარებისა და 

მათზე ზრუნვა, 

გამოიწვევს 

მოსწავლეებში 

მეტი 

პასუხისმგებლობ

ის გრძნობის 

ჩამოყალიბებას. 

 

 

 

 

 

მოსწავლეები 

შეადგენენ 

ცხრილებს, 

რაშიც 

ეტაპობრივად 

აღნიშნავენ 

მცენარის 

განვითარების 

პროცესს, 

ზრდის 

ტემპებს. 

აგრეთვე 

ერთმანეთს 

გაუზიარებენ 

გამოცდილება

ს 

მცენარეულობ

ის მოვლისა 

და 

დაკვირვების 

ჩატარების 

შესახებ მოკლე 

ჩანაწერების 

ბლოკნოტები, 

კალმები.მინე

რალური 

სასუქი, 

რომელსაც 

სკოლა 

შეიძენს 

წინასწარ 

განსაზღვრულ

ი ხარჯებით 

მორწყვისთვის 

საჭირო 

ინვენტარი, 

ნიადაგის 

გაფხვიერების

ათვის საჭირო 

სამუშაო 

იარაღები. 

 

 

 

მოსწავლეები 
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მათ მიერ განხორციელებული 

საქმიანობების შესახებ 

პრეზენტაციებს, დამსწრე 

საზოგადოებას წარუდგენენ იმ 

შედეგებს, რაც მიაღწიეს 

პროექტის განხირციელებით. 

 

 

განუვითარდებათ 

ინფორმაციის 

დაჯგუფების 

დახარისხების 

შედეგების 

წარმოჩენის, 

პრეზენტაციის და 

შეჯამების, 

გაანალიზების და 

შეფასების უნარ–

ჩვევა 

სახით. 

 

პრეზენტაცია 

პროექტორი, 

კომპიუტერი 

 

 

 

 

 

 

 

მოსწავლეები 

 

V ამოცანა 

მონიტორინგი და შეფასება 

როგორც მასწავლებელი, აგრეთვე 

მოსწავლეები ახდენენ პროექტის 

მიმდინარეობის მონიტორინგს. 

წინასწარ შერჩეული 

მონიტორინგისა და შეფასების 

ფორმებით. დააკვირდებიან 

როგორც ჯგუფის მუშაობას ასევე 

მოსწავლეთა ჩართულობას, 

საბოლოო შეფასება მოხდება 

სპეციალური კითხვარის 

გამოყენებით. 

9 

თვ. 

მოსწავლეები 

შეძლებენ შექმნან 

მონიტორინგის 

განხორციელების 

ინსტრუმენტები.  

 

პროექტის 

მიმდინარეობ

ის დინამიკის 

სქემები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომპიუტერი, 

პრინტერი, 

თაბახის 

ფურცლები, 

კალმები,  

მასწავლებელ

ი, 

მოსწავლეები 

 

9. პროექტის ბოლოს მისაღწევი შედეგები: მოსწავლეებს განუვითარდებათ კვლევა-ძიებისა 

და ურთიერთთანამშრომლობის უნარი, გამოიყენებენ მუშაობის პროცესში თანამედროვე ისტ 

საშუალებებს, ინფორმაციის მოძიების, დამუშავების, შენახვისა და პრეზენტაციის 

გაკეთებისათვის. მიიღებენ მონაწილეობას ლაბორატორიულ კვლევით სამუშაოებში, 

აგრეთვე მიიღებენ მონწილეობას ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაციასთან 

მოლაპარაკების წარმართვასა და მემორანდუმის გაფორმებაში. 
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       შეიქმნება საინფორმაციო ბუკლეტები პროექტის შესახებ. 

სკოლის შემოგარენში მოეწყობა ეკო-ზონა, რომელიც წარმოდგენილი იქნება კონკრეტული 

კონტინენტის მცენარეულობით, რომელსაც მოსწავლეები მოუვლიან, დააკვირდებიან და 

გააკეთებენ კვლევას, თუ როგორ ეგუება ამა თუ იმ კონტინენტის მცენარე ჩვენს ჰავასა და 

ნიადაგს.  

კვლევების შედეგები დახარისხდება და წარმოდგენილი იქნება ანგარიში პრეზენტაციის 

სახით. 

       მოსწავლეები შეისწავლიან სუბტროპიკულ სარტყელში გავრცელებულ მცენარეებს და 

პირადად მოახდენენ მათზე დაკვირვებას. 

სკოლის ეზოში შეიქმნება საცდელი ნაკვეთი და მოხდება მისი სასწავლო დანისნულებით 

გამოყენება სკოლის მოსწავლეების მიერ, მრავალი წლის განმავლობაში. 

10. ხელისშემშლელი ფაქტორები/შესაძლო რისკები: შესაძლებელია მოცემული 

მომენტისათვის, ჩვენთვის სასურველი მცენარის ნერგი ვერ მოიძებნოს, მოძებნილი იქნება 

ალტენატივები. 

შესაძლებელია მცენარეულობამ ვერ შეეგუოს ახალ გარემოს და არ გაიხაროს, ინტენსიური 

დაკვირვებისა და მონიტორინგის შედეგად მაქსიმალურად იქნება თავიდან აცილებული 

უარყოფითი შედეგები. 

11. პროექტის შუალედური და საბოლოო შეფასება:  

მონიტორინგი/ 

შეფასება 

ვის მიერ როდის რა კრიტერიუმებით 

პირველი შუალედური 

მონიტორინგი 

მასწავლებელი, 

მოსწავლეები 

5.03.2018 

5.05.2018 

5.09.2018 

პროექტის 

მიმდინარეობის 

პროცესში 

მოსწავლეებზე 

დაკვირვების ცხრილი 

მეორე შუალედური 

მონიტორინგი 

მასწავლებელი 3.03. 2018 

3.04.2018 

3.05.2018 

3.06.2018 

3.11.2018 

პროექტის 

მიმდინარეობის 

მონიტორინგის სქემა. 

საბოლოო შეფასება მოსწავლეები 31. 05. 2018 პრეზენტაცია, 

ანგარიში 
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12. პროექტის მიმდინარეობის მონიტორინგი 

პროექტის მონიტორინგისთვის 

საჭირო საქმიანობები 

მონიტორინგის 

ინდიგატორები 

თარიღი 

1. ვამოწმებთ მოსწავლეების 

მიერ მოძიებული 

ინფორმაციის სანდოობას 

ვამოწმებთ მოძიებული 

ინფორმაციის, გამოყენებული 

ლიტერატურის, 

ინტერნეტსაიტების და 

სხვადასხვა წყაროების 

სანდოობას 

3.03. 2018 

 

2. ვამოწმებთ პროექტის 

მიმდინარეობის შესაბამისობას 

თემასთან 

მათ მიერ მოძიებულ 

ინფორმაციას ვაკავშირებთ 

თემასთან და ვუკეთებთ 

ანალიზს 

3.04.2018 

 

3. შედგა თუ არა ჯგუფის 

წევრებს შორის 

თანამშრომლობა 

ვაკეთებთ ანონიმურ 

გამოკითხვას ჯგუფის წევრებს 

შორის 

3.05.2018 

 

4. ართმევენ თუ არა 

დაკისრებულ მოვალეობებს 

თავს 

ვაკვირდებით მოსწავლეებს, 

რამდენად ართმევენ თავს 

დაკისრებულ მოვალეობებს 

3.06.2018 

 

5. იცავენ თუ არა დროის 

ლიმიტს 

ვამოწმებთ პროექტის გეგმაში 

გაწერილ დროის ლიმიტს 

3.11.2018 

 

 

პროექტის განხორციელების პროცესში 

მოსწავლეებზე დაკვირვების ცხრილი 

დაკვირვების საგანი კომენტარები 

შედგა თუ არა თანამშრომლობა ჯგუფში  
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იყვნენთუ არა მოსწავლეები მოტივირებულნი 

და რამ განაპირობა მოტივაცია 

 

ჰქონდა თუ არა მათ შეხვედრებს პროექტის 

განხორციელებისას სისტემატური და საქმიანი 

ხასიათი 

 

იყვნენ თუ არა ჯგუფში პასიური მოსწავლეები 

და რა იყო მათი პასიურობის მიზეზიიმოქმედა 

თუ არა პროექტის განხორციელების პროცესმა 

მათ მოსწრებაზე  

 

 

პროექტზე მუშაობის პროცესში თვითშეფასება და ურთიერთშეფასება 

პროექტი: 

პროექტზე მუშაობის ხანგრძლივობა: 

ჯგუფი: 

პროექტზე მუშაობის პროცესში თქვენ ერთ ჯგუფში იმუშავეთ, ამიტომ ძალიან კარგად 

შეგიძლიათ შეაფასოთ, ჯგუფის თითოეულმა წევრმა რა წვლილი შეიტანა ჯგუფის 

მუშაობაში. 

ქვემოთ მოცემული ცხრილი შემდეგი თანმიმდევრობით უნდა შეავსოთ: 

1. თავდაპირველად მარჯვენა ბოლო უჯრებში აფასებ საკუთარ წვლილს ჯგუფური 

პროექტის განხორციელებაში. მაქსიმალური ქულაა 5, რომელიც შეგიძლია მიანიჭო 

თითოეულ კითხვას. ბოლოს მოკეცავ ამ სვეტს ისე, რომ სხვამ ვერ დაინახოს. 

2. ასე მოკეცილ ცხრილს აწვდი შენს გვერდით მჯდომ ჯგუფის წევრს, რომელიც აფასებს 

შენს წვლილს ჯგუფის მუშაობაში. მას ქულები შეაქვს მარჯვენა ბოლო სვეტში, ისიც 

გადაკეცავს ამ სვეტს და გადააწვდის მომდევნო წევრს. 

3.  მას შემდეგ, რაც ჯგუფის ყველა წევრი შეგაფასებთ, გააკეთე ანალიზი, რამდენად 

ემთხვევა შენი თვითშეფასება მეგობრების შეფასებას. 

 

 ჯგუგის 

მეგობარი 

5 

ჯგუგის 

მეგობარი 

4 

ჯგუგის 

მეგობარი 

3 

ჯგუგის 

მეგობარი 

2 

ჯგუგის 

მეგობარი 

1 

თვითშეფას

ება 

რა შრომა გასწია მან 

ჯგუფის მუშაობაში?  
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(მაქ. 5ქ) 

რამდენი კარგი იდეა 

შესძინა ჯგუფს? 

(მაქ. 5ქ) 

      

რამდენად 

პოზიტიურად და 

ჯგუფისათვის 

სასარგებლოდ 

შეეძლო მას ჯგუფის 

სხვა წევრების იდეები 

და წინადადებები 

მოესმინა, მიეღო და 

გაეთვალისწინებინა?  

(მაქ. 5ქ) 

      

რამდენად 

პასუხისმგებლობით 

და საიმედოდ 

ასრულებდა იგი 

მისადმი 

ინდივიდუალურად 

დაკისრებულ საქმეს? 

(მაქ. 5ქ) 

      

რა წვლილი შეიტანა 

მან ჯგუფის საერთო 

პროდუქტის შექმნაში? 

(მაქ. 5ქ)  

      

პროექტის საბოლოო შეფასების კითხვარი 

პროექტი: „ეკო-ზონა ჩვენი სკოლის ეზოში― 

პროექტზე მუშაობის ვადები: დასაწყისი - 5.02.2018.    დასასრული - 30.12.2018 

ჯგუფი: 

ძვირფასო მოსწავლეებო! 

იმისათვის, რომ მომავალში პროექტზე მუშაობა გავაუმჯობესოთ, ჩემი დიდი სურვილია 

გავერკვიო, როგორ შეაფასებდით მას. 

1. როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩა ამ პროექტზე მუშაობით შენ რაიმე ახალი ისწავლე? 

ა) მე ძალიან ბევრი ახალი ვისწავლე; 

ბ) მე ახალი ვისწავლე; 
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გ) მე ნაკლებად ვისწავლე ახალი; 

დ) მე არაფერი მისწავლია ახალი. 

2. როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩა ამ პროექტზე მუშაობით შენს ჯგუფის წევრებთან 

ურთიერთობა როგორ შეიცვალა? 

ა) ბევრად უკეთესი გახდა; 

ბ) უკეთესი; 

გ) დარჩა ისეთივე, როგორიც იყო; 

დ) ურთიერთობა გაუარესდა. 

3. შენთვის ნათელი იყო საკუთარი როლი პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად და 

შედეგის მისაღწევად? 

ა) სრულიად ნათელი იყო; 

ბ) ძირითადად ნათელი იყო; 

გ) ნაკლებად ნათელი იყო; 

დ) სრულიად გაურკვეველი იყო. 

4. ―მასწავლებელმა მიჩვენა გზა, როგორ უნდა მემუშავა პროექტზე‖ 

ა) სრულიად ვეთანხმები; 

ბ) ვეთანხმები; 

გ) ნაწილობრივ ვეთანხმები; 

დ) არ ვეთანხმები. 

5. ჩვენი პროექტის შედეგებით კმაყოფილი ვარ 

ა) სრულიად ვეთანხმები; 

ბ) ვეთანხმები; 

გ) ნაწილობრივ ვეთანხმები; 

დ) არ ვეთანხმები. 

6. განსაკუთრებით რას შეაქებდი ან გააკრიტიკებდი პროექტში? 

შექება: 

კრიტიკა: 

დიდი მადლობა დახმარებისათვის! 
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1. პროექტის სახელწოდება -  „ვიცხოვროთ ერთად-სუფთა გარემოში!“ 

2. ეროსტი ლიპარტია – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. რიჯის საჯარო სკოლა 

3. პროექტში მონაწილეები: მე-10 კლასის მოსწავლეები. საზოგადოებრივი 

მეცნიერებების კათედრა. სკოლის ადმინისტრაცია, ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

4. პრობლემის ანალიზი:  

ერთ-ერთ გაკვეთილზე, როდესაც საუბარი იყო მოსწავლეებთან გარემოს დაცვით 

საკითხებზე და მის მიმართ საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებზე, გამოიკვეთა, რომ 

მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისა (სოფელში 

განთავსებულია რამოდენიმე ნაგვის ბუნკერი, კვირაში ერთხელ კი სპეცმანქნა მთელი 

სოფლის მასშტაბით აწარმოებს ნაგვისა და სხვა ნარჩენების სოფლიდან გატანას), 

სოფლის გზებზე მაინც ვხვდებით   ნაგავსაყრელებს, რაც დიდ დისკომფორტს ქმნის. 

მოსწავლეებმა  სავარაოდო მიზეზებს  შორის დაასახელეს - საზოგადოების 

გულგრილი დამოკიდებულება გარემოს დაცვითი პრობლემების მიმართ.  თავის 

მხრივ კი ამის  მიზეზად  დასახელდა სოფლის საზოგადოების ცნობიერების დაბალი 

დონე იმ ზიანის  შესახებ, რაც შეიძლება ადამიანებს მოუტანოს დაბინძურებულ 

გარემოში ცხოვრებამ.  

მოსწავლეებმა დასვეს  შეკითხვა: რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ამაღლდეს  

საზოგადოების ცნობიერების დონე  სუფთა გარემოში ცხოვრების მნიშვნელობაზე ?  

გადავწვიტე მოსწავლეებისათვის  შემეთავაზებინა პროექტის მომზადება  გარემოს 

დაცით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, რომელიც 

ხელს   შეუწყობდა მოსახლეობის დამოკიდებულების შეცვლას გარემოსდაცვითი 

საკითხების მიმართ,  სოფლის გზებზე ნაკლებადდაბინძურებული ადგილების 

არსებობას.  

5. პროექტის მიზანი 

მოსწავლეები  ითანამშრომლობენ, დაგეგმავენ და განახორციელებენ საქმიაანობას 

გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად, რაც ხელს 

შეუწყობს სოფლის გზებზე ნაკლებადდაბინძურებული ადგილების არსებობას. 

მოსწავლეებს განუვითარდებათ კვლევის, პრეზენტაციის, კომუნიკაციის, 

თანამშრომლობის და გადაწყვეტილებების მიღების უნარ-ჩვევები.  

მოქ.X.5.  მოსწავლეს შეუძლია  გააზრებული მონაწილეობა და თანამშრომლობა სოციალური 

პრობლემების გადაწყვეტაში.  

თანაკლასელებთან ერთად განიხილავს, თუ რა წვლილის შეტანა შეუძლია მას დღის 

ჯანსაღი რეჟიმის იდეის პოპულარიზაციაში საკუთარ დსახლებაში; სახავს გეგმას და 

სკოლის თვითმმართველობის ორგანოებთან შეთანხმებით, ახორციელებს 

საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანიას.  

მოქ.X.10. მოსწავლეს შეუძლია  საქართველოს მოქალაქის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 
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ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობის შესაძლებლობების კვლევა და გამოყენება. 

ირჩევს მისთვის ან რომელიმე საზოგადოებრივი ჯგუფისთვის აქტუალურ 

კონკრეტულ პრობლემას (მაგ.: განათლების მიღება, დასაქმება, ადამიანის უფლების 

დარღვევა, სამოქალაქო დავა, საგადასახადო კონფლიქტი, სოციალური უსაფრთხოება, 

ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა, პოლიტიკური ან რელიგიური დისკრიმინაცია 

და ა.შ.); მოიპოვებს ინფორმაციას, რომლის ანალიზის საფუძველზე წერს 

კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის გეგმას (შესაძლოა რამდენიმე ვარიანტს) მხარეთა 

უფლებების დაცვისა და კანონიერი მოქმედებების გათვალისწინებით; განსაზღვრავს 

საკუთარ როლს პრობლემის მოგვარებაში, იკრებს თანამოაზრეებს და მოქმედებს 

გეგმის შესაბამისად; აფასებს საკუთარი მონაწილეობის ეფექტიანობას და შედეგებს 

უზიარებს თანაკლასელებს; 

6. პროექტის ამოცანები: 

1. საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება. 

2. თანამშრომლობა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან 

3. რესურსების მოძიება-ორგანიზება. 

4. სკოლაში მრავალმხრივი კონკურსის დაგეგმვა/განხორციელება 

5. საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. 

6.  შემეცნებით საგანმანათლებლო ღონისძიების დაგეგმვა/განხორციელება.  

7. სპორტულ-საგანმანათლელო ღონისძიების დაგეგმვა/განხორციელება. 

8. დასუფთავების დღის დაგეგმვა და განხორციელება. 

9. მონიტორინგი და შეფასება  

7. მოსალოდნელი შედეგები:  

მოსწავლეები ითანამშრომლებენ ერთმანეთთან, სკოლის ადმინისტრაციასთან და 

ადგილობრივ თვითმმართველობასთან  საზოგადოებისათვის სასარგებლო 

საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებაში, რითაც ხელი შეეწყობა საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლებას გარემოსდაცვით საკითხებზე, სოფელში კი 

ნაკლებადდაბინძურებული ადგილების არსებობას. მოსწავლეებს განუვითარდებათ 

კომუნიკაციის,  პრეზენტაციის, გადწყვეტილებების მიღების, თანამშრომლობისა და 

ურთიერთპატივისცემის უნარ-ჩვევები. ეს  მოსწავლეებს მიცემს საშუალებას  

განსაზღვრონ საკუთარი როლი პრობლემის მოგვარებაში, იმოქმედონ გეგმის 

შესაბამისად და შეაფასონ საკუთარი მონაწილეობის ეფექტიანობა და 

პროდუქტიულობა  მომავალ საქმიანობებში. 

 

8. მიზნობრივი ჯგუფები: 

მოსწავლეები, სასოფლო საზოგადოება, ადგილობრივი თვითმმართველობა. 

9. ამოცანების განსახორციელებლად საჭირო საქმიანობები: 

1. საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება. 

2. თანამშრომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და ადგილობრივი 
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თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან. 

3. რესურსების მოძიება-ორგანიზება.  

4. სკოლაში მრავალმხრივი კონკურსის დაგეგმვა/განხორციელება. 

5. საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. 

6. შემეცნებით საგანმანათლებლო ღონისძიების დაგეგმვა/განხორციელება.  

7. სპორტულ-საგანმანათლელო ღონისძიების დაგეგმვა/განხორციელება. 

8. დასუფთავების დღის დაგეგმვა/ განხორციელება სახელწოდებით: „ახალი 

სიცოცხლე― 

9. მონიტორინგი და შეფასება. 

 

10. ამოცანების განსახორციელებლად საჭირო საქმიანობები: 

1. საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება. 

 სამუშაო ფართის მოწყობა.(ოთახის გამოყოფა, ავეჯის, კომპიუტერისა და 

პროექტორის განთავსება.)  

 სამუშაო ჯგუფების შექმნა.  

 ფუნქციების გადანაწილება 

2. თანამშრომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან. 

 წერილობითი მიმართვების მომზადება. 

 შეხვედრების დაგეგმვა და პროექტის გაცნობა. 

3. რესურსების მოძიება-ორგანიზება.  

 საკანცელარიო ნივთების, ფლიფჩარტების,  მარკერების, სამუშაო იარაღების, 

ხელთათმანებისა და პარკების მობილიზება. 

 ვიდეო ფაილების მოძიება. 

 ბუკლეტებისა და ბანერების დამზადება.  

 სამუშაო იარაღების, ხელთათმანებისა და   პარკების შესყიდვა. 

4. სკოლაში მრავალმხრივი კონკურსის დაგეგმვა/განხორციელება. 

 ნახატების კონკურსი თემაზე: „ჩვენი ბუნება!― (ასაკობრივი ჯგუფი- დაწყებითი 

საფეხური). 

 პოსტერების კონკურსი თემაზე: „ უსაფრთხო სამყარო!― (ასაკობრივი ჯგუფი- საბაზო 

საფეხური). 

 ესეების/რეფერატების კონკურსი თემაზე: „ჩვენ, ბუნება და კანონი!― (ასაკობრივი 

ჯგუფი- საშუალო საფეხური). 

 ვიდეორგოლების კონკურსი თემაზე: „ სუფთა უბანი-სუფთა სოფელი-სუფთა 

სამყარო!!!― 

5. საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. 

 საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელება. 

 ბანერების განთავსება სოფლის რამოდენიმე უბანში. 

6. შემეცნებით საგანმანათლებლო ღონისძიების დაგეგმვა/განხორციელება.  

 ლექციების მომზადება თემებზე: „სუფთა მდინარე ჩვენი მეგობარია!―, „ეს გზა ჩვენია―.  
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 საპრეზენტაციო მასალების მომზადება ლექციებისთვის. 

 მუსიკალური ნომრების შერჩევა/მომზადება. 

 ფილმების ჩვენება. (სოციალური კლიპები, ფილმი „კაცი, რომელიც ხეებს რგავდა―.  

 მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა/დათვალიერება. 

 მოსწავლეთა კონკურსში გამარჯვებულების  დაჯილდოება.  

7. სპორტულ-საგანმანათლელო ღონისძიების დაგეგმვა/განხორციელება. 

 მძლეოსნური შეჯიბრებები მოსწავლეებისა და უფროსებისათვის. 

 ფეხბურთის ტურნირი უბნებს შორის 

 ფრენბურთის ტურნირი უბნებს შორის. 

8. დასუფთავების დღის დაგეგმვა/ განხორციელება სახელწოდებით: „ახალი 

სიცოცხლე― 

 სოფლის დაბინძურებული ტერიტორიების დასუფთავებისათვის მოხალისე 

ჯგუფების შექმნა. 

 სოფლის დაბინძურებული ტერიტორიების დასუფთავება. 

 ახალი სიცოცხლის სიმბოლოს - ხეების დარგვა სოფლის რამოდენიმე უბანში. 

9. მონიტორინგი და შეფასება. 

 შუალედური მონიტორინგი 

 საბოლოო შეფასება 

11. სამუშაო გეგმა 

საპროექტო 

საქმიანობები 

პასუხისმგებელი 

პირები 

ვადები 

დეკემბე

რი 

იანვა

რი 

თებერვა

ლი 

მარტი აპრი

ლი 

მაისი 

სამუშაო 

ფართის 

მოწყობა.(ოთახ

ის გამოყოფა, 

ავეჯის, 

კომპიუტერისა 

და 

პროექტორის 

განთავსება.)  

 

საზოგადოებრივი 

მეცნიერებების 

კათედრა 

* 

     

სამუშაო 

ჯგუფების 

შექმნა. 

 

მოსწავლეები, 

საზოგადოებრივი 

მეცნიერებების 

კათედრა 

*      
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ფუნქციების 

გადანაწილება 

 

მოსწავლეები, 

საზოგადოებრივი 

მეცნიერებების 

კათედრა 

*      

წერილობითი 

მიმართვების 

მომზადება. 

 

მოსწავლეები, 

საზოგადოებრივი 

მეცნიერებების 

კათედრა 

 *     

შეხვედრების 

დაგეგმვა და 

პროექტის 

გაცნობა. 

მოსწავლეები, 

საზოგადოებრივი 

მეცნიერებების 

კათედრა 

 *     

პროექტის 

ბიუჯეტის 

შედგენა 

 

პროექტზე 

მომუშავ ე ჯგუფი. 

(მოსწავლე, 

მასწავლებელი, 

სკოლის 

ადმინისტრაცია, 

ადგილობრივი 

თვითმმართველო

ბა) 

 *     

საჭირო 

რესურსების 

მობილიზებისა

თვის თანხების 

მოძიება. 

 

სკოლის 

ადმინისტრაცია,  

ადგილობრივი 

თვითმმართველო

ბა 

 * *    

საკანცელარიო 

ნივთების, 

ფლიფჩარტები

ს,  მარკერების, 

სამუშაო 

იარაღების, 

ხელთათმანები

სა და პარკების 

მობილიზება. 

მოსწავლეები, 

სკოლის 

ადმინისტრაცია,  

ადგილობრივი 

თვითმმართველო

ბა 

 * *    
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ვიდეო 

ფაილების 

მოძიება,  

 

მოსწავლეები, 

კათედრა 

  *    

ბუკლეტებისა 

და ბანერების 

დამზადება. 

სკოლის 

ადმინისტრაცია,  

ადგილობრივი 

თვითმმართველო

ბა 

  *    

სამუშაო 

იარაღების, 

ხელთათმანები

სა და   

პარკების 

შესყიდვა. 

 

სკოლის 

ადმინისტრაცია,  

ადგილობრივი 

თვითმმართველო

ბა 

  *    

ნახატების 

კონკურსი 

თემაზე: „ჩვენი 

ბუნება!― 

(ასაკობრივი 

ჯგუფი- 

დაწყებითი 

საფეხური). 

 

მოსწავლეები, 

კათედრა 

   *   

პოსტერების 

კონკურსი 

თემაზე: „ 

უსაფრთხო 

სამყარო!― 

(ასაკობრივი 

ჯგუფი- საბაზო 

საფეხური). 

 

მოსწავლეები, 

კათედრა 

   *   
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ესეების/რეფერა

ტების 

კონკურსი 

თემაზე: „ჩვენ, 

ბუნება და 

კანონი!― 

(ასაკობრივი 

ჯგუფი- 

საშუალო 

საფეხური). 

 

მოსწავლეები, 

კათედრა 

   *   

ვიდეორგოლებ

ის კონკურსი 

თემაზე: „ 

სუფთა უბანი-

სუფთა 

სოფელი-

სუფთა 

სამყარო!!!― 

 

მოსწავლეები, 

კათედრა 

   *   

საინფორმაციო 

ბუკლეტების 

გავრცელება. 

 

მოსწავლეები    *   

ბანერების 

განთავსება 

სოფლის 

რამოდენიმე 

უბანში. 

 

მოსწავლეები, 

კათედრა 

      

ლექციების 

მომზადება 

თემებზე: 

„სუფთა 

მდინარე ჩვენი 

მეგობარია!―, 

მოსწავლეები, 

კათედრა 

   *   



 

 

 
91 

„ეს გზა ჩვენია―.  

 

საპრეზენტაცი

ო მასალების 

მომზადება 

ლექციებისთვი

ს. 

მოსწავლეები, 

კათედრა 

   *   

მუსიკალური 

ნომრების 

შერჩევა/მომზა

დება. 

 

მოსწავლეები, 

კათედრა 

   *   

ფილმების 

ჩვენება. 

(სოციალური 

კლიპები, 

ფილმი „კაცი, 

რომელიც ხეებს 

რგავდა―.  

 

მოსწავლეები, 

კათედრა 

    *  

მოსწავლეთა 

საკონკურსო 

ნამუშევრების 

გამოფენა/დათვ

ალიერება.  

 

მოსწავლეები, 

კათედრა. 

    *  

მოსწავლეთა 

კონკურსში 

გამარჯვებულე

ბის 

დაჯილდოება 

კათედრა, სკოლის 

ადმინისტრაცია 

    *  

მძლეოსნური 

შეჯიბრებები 

მოსწავლეებისა 

და 

უფროსებისათვ

მოსწავლეები, 

კათედრა, სკოლის 

ადმინისტრაცია. 

    *  
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ის. 

ფეხბურთის 

ტურნირი 

უბნებს შორის 

ადგილობრივი 

თვითმმართველო

ბა. 

    *  

ფრენბურთის 

ტურნირი 

უბნებს შორის 

ადგილობრივი 

თვითმმართველო

ბა. 

    *  

სოფლის 

დაბინძურებუ

ლი 

ტერიტორიების 

დასუფთავების

ათვის 

მოხალისე 

ჯგუფების 

შექმნა. 

მოსწავლეები, 

ადგილობრივი 

თვითმმართველო

ბა. 

    *  

სოფლის 

დაბინძურებუ

ლი 

ტერიტორიების 

დასუფთავება. 

მოხალისეთა 

ჯგუფი 

     * 

ახალი 

სიცოცხლის 

სიმბოლოს - 

ხეების დარგვა 

სოფლის 

რამოდენიმე 

უბანში. 

მოხალისეთა 

ჯგუფი 

     * 

მონიტორინგი მონიტორინგის 

ჯგუფი. 

 *  *  * 

შეფასება. მასწავლებელი      * 

პროექტის ბიუჯეტი 

 თანხა (ლარებში) % წილი 

პროექტის მთლიანი ღირებულება 3018 100 

თანადაფინანსება 1381 45,7 
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სკოლის წვლილი პროექტის დანერგვის 

პროცესში 

1637 54,3 

ხარჯების დეტალური აღწერა. 

დასახელება რაოდენ

ობა 

(ცალი) 

ერთეულ

ის 

ღირებუ

ლება 

(ლარი) 

სუ

ლ 

 

სკოლ

ის 

წილი

-% 

ადგილობრივ

ი 

თვითმმართვე

ლობის წილი 

1. სამუშაო ოთახი 1 300 300 100   

2. კომპიუტერი/ლეპტოპი 20 

საათი 

10 200 100  

3. პროექტორი 5 საათი 25 75 100  

4. პრინტერი/ქსეროქსი 200 

ფურცე

ლი 

0,5 100 100  

5. თაბახის ფურცლები 5 7 35 100  

6. სიგელები 50 1 50 100  

7. თასი 3 

შეკვრა 

50 150  100 

8. ფერადი ქაღალდი 10 

შეკვრა 

4 40 100  

9. ფლიფჩარტი 2 

შეკვრა 

10 20 100  

10. მარკერი 10 ცალი 2 20  100 

11. საწერკალამი 10 ცალი 1 20 100  

12. უბრალო ფანქარი 10 ცალი 0.20 2 100  

13. სამუშაო იარაღები 10  15 150 50 50 

14. ხელთათმანები 50 ცალი 2 100  100 

15. პარკები 30 ცალი 0.50 15  100 

16. ბუკლეტები 100 

ცალი 

1 100  100 
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17. ბანერები 5 ცალი 30 150  100 

18. ფერადი ფანქრები/პასტელები 20 ცალი 4 80 100  

19. ფორმატის ქაღალდი 10 ცალი 2 40 100  

20. ფოტო-კამერა 10 

საათი 

10 100 100  

21. ფეხბურთის ბურთი 1 ცალი 50 50  100 

22. ფრენბურთის ბურთი 1 30 30  100 

23. ნერგები 100 10 1000 50 50 

24. მინერალური წყლები 10 1 10  100 

25. ლიმონათი/კოკა-კოლა/პეპსი. 10 2 20  100 

26. სალათები 10 3 30  100 

27. საკონდიტრო ნაწარმი 10 10 100  100 

28. ერთჯერადი მოხმარების 

ჭურჭელი 

50 0.5 25  100 

29. ხელსახოცები 3 2 6  100 

 

 

პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა 

 

 
მოსწავლის სახელი, გვარი 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

საინტერესო შესავალი (პრობლემის იდენტიფიცირება) 1          

კვლევების/ნაშრომის წარმოჩენის უნარი 1          

შემოქმედებითი უნარი 1          

პრობლემის გადაჭრის გზების შეთავაზება 0          

თემის გასაგებად წარმოდგენა (ლოგიკური ჯაჭვი) 0          

საუბარი (გამართულობა, ტემბრი) 1          

თვალსაჩინოებების გამოყენება 0          

აუდიტორიასთან კონტაქტი 1          
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ინფორმაციის ფლობის უნარი (ადეკვატური კითხვა-პასუხი) 1          

დროის ლიმიტის დაცვა 0          

ჯამი 6          

 

პროექტის შეფასების განზოგადებული რუბრიკა 

 

მაქსიმალური ჯამური ქულის გაყოფით სამზე მოხდება მოგროვილი ქულების ათქულიან 

შეფასებაზე გადაყვანა 

 

 ელემენტარული 

1 ქულა 

მისაღები 

2 ქულა 

ოსტატური 

3 ქულა 

1.მიზანი არ არის კარგად 

გამოკვეთილი, 

ბუნდოვანია 

ხდება ერთ მიზანზე 

ფოკუსირება 

კარგად 

გამოკვეთილი 

მიზნები, მარტივად 

აღსაქმელი 

2.ორგანიზება   სუსტად 

ორგანიზებული, არ 

არის იდეებს შორის 

ლოგიკური ჯაჭვი, 

რაც აბნევს 

მკითხველს/მსმენელს 

გააზრებულია 

თანმიმდევრულობა, 

ორგანიზების 

ნიშნებით, ზოგი 

გადასვლა იდეებს 

შორის არის მარტივი, 

ზოგი გაუგებარი 

კარგად 

ორგანიზებული 

ფორმატი, 

ლოგიკური 

გადასვლა ერთი 

იდეიდან მეორეზე, 

ორგანიზება ზრდის 

პროექტის 

ეფექტურობას 

3.შინაარსის 

კორექტულობა 

ხშირად გვხვდება  

შეუსაბამო, მცდარი 

ინფორმაცია,  

ძირითადად 

კორექტულია, 

ზოგიერთი შეუსაბამო 

ან მცდარი 

ინფორმაციით 

მთლიანად 

კორექტული, 

ფაქტები ზუსტი და 

მკაფიო 

4.ენობრივი 

გამართულობა 

ენობრივად 

გაუმართავი, ხშირი 

შეცდომებით  

ენობრივად 

გამართული, მცირე 

შეცდომებით 

ენობრივად 

გამართულია, 

დაცულია 

პუნქტუაციის 

ნიშნები 

5.კვლევა კვლევა 

არაეფექტურადაა 

დაგეგმილი, 

გამოყენებული 

წყაროები არ არის 

სანდო, ანალიზი 

ზედაპირულია  

კვლევა დაგეგმილია, 

მაგრამ ჯგუფის 

პოტენციალი 

მთლიანად არ არის 

გამოყენებული, 

შეზღუდული 

რაოდენობის წყაროებია 

გამოყენებული, 

კვლევა  არის 

დაგეგმილი, 

გამოყენებულია 

არაერთი წყარო და 

ანალიზი 

სიღრმისეულია 
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ანალიზი მისაღებია  

6.თვალსაჩინოებები თვალსაჩინოებები 

ხშირად შინაარსთან 

შეუსაბამოა, ან არ 

არის ჯგუფის მიერ 

შექმნილი 

თვალსაჩინოებების 

კავშირი შინაარსთან 

ნატელია, მაგრამ 

ერთფეროვანია,  

მრავალფეროვანი, 

შინაარსის 

შესატყვისი, 

აკურატულად 

შესრულებული 

7.შემოქმედებითობა მცირე 

შემოქმედებითი 

ენერგიის დანახარჯი 

ჯგუფის მხრიდან 

ზოგჯერ ჩანს ჯგუფის 

ორიგინალური აზრები, 

რაც ეხმარება პროექტის 

უკეთ წარმოჩენაში  

ჩანს ჯგუფის 

ორიგინალობა, 

სიახლე და 

თავისებური ხედვა, 

რაც პროექტს 

საინტერესოს ხდის  

8.კავშირები 

საგნებთან 

არ ჩანს ჯგუფის 

კომპეტენცია 

საგნებში, გვხვდება 

ფაქტების უზუსტო 

ინტერპრეტირება  

მოსაზრებები 

დაკავშირებულია  

ერთი ან ორი საგნიდან 

მიღებულ ცოდნასთან 

ხდება მთავარი 

მოსაზრებების 

დაკავშირება 

სხვადასხვა 

საგნიდან მიღებულ 

ცოდნასთან, რაც 

მიუთითებს 

ჯგუფის მრავალი 

მიმართულებით  

კომპეტენტურობაზე 

9.დასკვნები არ არის 

ჩამოყალიბებული 

დასკვნები 

დასკვნები 

ჩამოყალიბებულია 

კვლევის ადეკვატურად, 

მაგრამ არ არის მკაფიო 

დასკვნებში არის 

სიახლე 

(ორიგინალობა), 

ლოგიკური კავშირი 

იგრძნობა 

კვლევასთან, ისინი  

მკაფიოდაა 

ჩამოყალიბებულია   

10.პრეზენტაცია ეფექტურად არ არის 

წარმოჩენილი 

პროექტის არსი, 

უჭირს აზრის 

ჩამოყალიბება და 

პასუხების გაცემა, არ 

არის მიზნობრივად 

გამოყენებული 

თვალსაჩინოებები  

ბუნდოვნად  აყალიბებს  

პროექტის არსს, იყენებს  

თვალსაჩინოებებს, 

პასუხობს შეკითხვების 

უმეტესობას 

ნათლად 

ჩამოყალიბებული 

პროექტის არსი, 

მკაფიო მეტყველება, 

აუდიტორიაზე 

გათვლილი, 

ძირითადი იდეებია 

გაშლილი, იყენებს 

თვალსაჩინოებებს 

და პასუხობს ყველა 

კითხვას 

მოსწავლეთა თვითშეფასება 

სახელი, გვარი ------------------------ 
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რა მოლოდინებით დავიწყე პროექტზე მუშაობა-------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

რას გავითვალისწინებ შემდეგ პროექტზე მუშაობის პროცესში-------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1 საკითხი/თემა: 

საგანი - ისტორია 

მასწავლებელი - შორენა 

ციმინტია 

 

„როგორ შევისწავლოთ ისტორია   

ხალისით და საფუძვლიანად“  

2 პროექტში მონაწილეები IX,  X და XI კლასის მოსწავლეები, ისტორიის  

მასწავლებელი, საზოგადოებრი მეცნიერებების კათედრა და 

სკოლის ადმინისტრაცია 

 

3 პრობლემის ანალიზი ვგეგმავ   მოსწავლეები ჩავრთო ისეთ აქტივობებში, სადაც  

მოსწავლეები თვითონ იქნებიან ორგანიზატორები, 

მონაწილეები, იდეების ავტორები.ამით― მოუწევთ―  

დაინტერესდნენ,  მოიძიონ, გაეცნონ, მიიღონ მეტი 

ინფორმაცია. ინტერესით შეისწავლონ საგაკვეთილო თემები, 

მონიშნონ მათვის საინტერესო, სახალისო და 

არაორდინალური ინფორმაციები და მიიღონამ ყველაფრი 

ამისგან   სიამოვნება  და  მყარი ცოდნა. 

4 პროექტის მიზანი) ისტ.IX.2.  მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს სხვადასხვა 

ისტორიული ეპოქის საქართველოში ეკონომიკური 

ურთიერთობების განვითარება. 

ისტ.X. 2.  მოსწავლეს შეუძლია ისტორიის ძირითად  და 

დამხმარე დარგებზე მსჯელობა  და მათი სპეციფიკის  

განსაზღრა. 

ისტ.X.7. მოსწავლეს შეუძლია  ისტორიული კვლევის დაგეგმვა 

და ჩატარება. 

ისტ.X.8. მოსწავლეს შეუძლია  ისტორიული თემის დაწერა. 

ისტ. XI.5. მოსწავლეს შეუძლია საქართველოსა და მსოფლიოში 

საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკვანძო საკითხების კვლევა. 

 

5 მოსალოდნელი შედეგები  მსჯელობს ქართული ფულის ისტორიაზე; 

 აწყობს ისტორიის  დამხმარე დარგების გამოფენას 

თვალსაჩინოების გამოყენებით და დამთვალიერებლებს 

აცნობს მათ სპეციფიკას. 
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 დამოუკიდებლად ირჩევს საკვლევად მისთვის 

საინტერესო ისტორიულ საკითხს (მოსწავლის არჩევანი 

შეიძლება განაპირობოს ისტორიული ნაშრომის, 

ისტორიულ თემატიკაზე შექმნილი მხატვრული 

ლიტერატურის,  კინოფილმების, არქიტექტურული 

ძეგლების, სამუზეუმო ექსპოზიციების გაცნობამ ან 

რომელიმე თანამედროვე პოლიტიკური მოვლენით 

დაინტერესებამ); 

 ადგენს "სამუშაო" ბიბლიოგრაფიას. მოიძიებს და იყენებს 

ინფორმაციას ვიზუალური,  აუდიო/ვიდეო/კინო 

მასალასა და ინტერნეტ-რესურსს, ასევე 

ლიტერატურული წყაროების საშუალებით (ფოტოები, 

ნახატები, ფრესკები, არქიტექტურული ნაგებობები, 

რომანები, პოეტური და დრამატურგიული 

ნაწარმოებები, ფოლკლორული, პოპულარული თუ 

კლასიკური მუსიკა); 

 ისტორიული თემის დაწერის მიზნით ირჩევს მისთვის 

საინტერესო საკითხს და განსაზღვრავს, თუ ვინ იქნება 

მის მიერ დაწერილი თემის მკითხველი (მაგ.: 

თანაკლასელები, მასწავლებელი თუ ოლიმპიადის 

ჟიური);  

 წერს თემას მსოფლიოში განვითარებული 

უმნიშვნელოვანესი  ისტორიული მოვლენის შესახებ, 

რომელმაც  ასევე  გავლენა მოახდინა ქართული 

სახელმწიფოს (სახელმწიფოების) შემდგომ 

განვითარებაზე; 

 თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად ირჩევს 

პოლიტიკურ მოღვაწეს და აწყობს დისკუსიას მის მიერ 

არჩეული საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური კურსის 

შედეგებზე (მაგ., ერეკლე II-ის მიერ გეორგიევსკის 

ტრაქტატის დადება);  

6 მიზნობრივი ჯგუფები  IX, X, XIკლასი 

 

7 ამოცანების 

განსახორციელებლად 

საჭირო საქმიანობები 

ამოცანა  I. თემის აქტუალობის განსაზღვრა 

ფოკუს ჯფუფის შექმნა/ ფუნქციების გადანაწილება 

რესურსების მოძიება 
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მონიტორინგი 

ბიუჯეტის განსაზღვრა 

აქტივობების დაგეგმვა/განხორციელება  

მონიტორინგი 

შეფასება  

მონიტორინგი 

 ამოცანა II.  

 მოიძიონ და დააჯფუფონ სხვადასხვა სახის 

ინფორმაციები 

 დააკავშირონ სხვადასხვა სახის ინფორმაციები და 

გამოიტანონ შესაბამისი დასკვნები 

 მოიძიონ საჭირო რესურსები და გამოიყენონ ცოდნის 

გასაუმჯობესებლად  

 ითანამშრომლონ  სხვა კლასებთან და დაგეგმონ 

ერთობლივი აქტივობები 

 მოიძიონ და მოაწყონ მხატვრული და დოკუმენტური 

მასალების ჩვენება 

 გამართონ დისკუსიები კონკრეტულ თემებზე 

 მოაწყონ კონფერენციები  

 გაიმჯობესონ მეხსიერებითი უნარები 

 მოიძიონ და წაიკითხონ  მხატვრული და დოკუმენტური 

მასალები/აიმაღლონ ინტელექტი 

 გაავლონ პარალელები  ისტორიულ პროცესებთან  

 დაადგინონ მიზეზ-შეეგობრივი კავშირები 

 დასვან კითხვები , რომელზეც პასუხებს ელოდებიან 

ტექსტიდან 

 გააუმჯობესონ თანამშრომლობის და გუნდური 

მუშაობის უნარები 

 თვითონ შექმნან  სასწავლო რესურსები 

 შექმნან სასაწავლო პროდუქტი(გაზეთი, საინფორმაციო 

სტენდი,მოძიებული საინტერსო ინფორმაციების 

კრებული,  მნიშვნელოვანი თარიღების კატალოგი) 

IX,  X ,XI მოსწავლეები  ისტორიის საკითხების უკეთ 

გასაცნობად,  დასაინტერესებლად დაგეგმავენ და (საშუალო 

საფეხურის  მოსწავლეებში) მოაწყობენ ინტელექტუალურ  

შეჯიბრს „რა ? სად ? როდის?― - ფორმატის სახით. მე-9 ,მე-10 , 

მე-11კლასებში მასწავლებელი   კენჭისყრის პრინციპით    
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შეარჩევს  აქტივობის  (შემდეგშიც ჩატარდება)ორგანიზატორ 

კლასს. შერჩეული  კლასი ხდება კითხვების შემდგენელი, 

წესების განმსაზღვრელი. შეჯიბრის ორგანიზატორი 

.მოსწავლეები შეარჩევენ  საგანის შესაბამის  (და  არა მარტო- 

ხელოვნებიდან,გეოგრაფიიდან, სამოქალაქო განათლებიდან, 

მსოფლიო კულტურიდან და ა. შ.)კითხვებს. შემდეგ  გააცნობენ 

პოტენციურ მონაწილეებს წასაკითხ ლიტერატურას, 

რომელიდანაც შეიძლება კონკურსის დროს  დაისვას 

კითხვები. მონაწილე კლასებს  მიუთითებენ  ვადებს  

მოსამზადებლად და თამაშის დღეს. ორგანიზების პროცესს 

მასწავლებელი უწევს მონიტორინგს  დაკვირვებით  და  

წინასწარ ჩამოწერილი კითხვებით: ხომ არ უჭირთ 

ინიციატივის განხორციელება, რა სახის დახმარება 

სჭირდებათ მასწავლებლისგან, თანატოლებისგან,  ან 

ადმინისტრაციისგან? მონაწილე კლასებისგან ხომ არ ააქვთ 

რაიმე სახის წინააღმდეგობა ? ეტევიან თუ არა ვადებში ?რა 

დამატებითი  რესურსები შეიძლება დასჭირდეთ ? 

 ისტორიული მოვლენების ან პიროვნებებისადმი 

მიძღვნილი თარიღების აღნიშვნა -სარეკლამო 

ბანერების შექმნით-  მაგ.26 იანვარი თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების დღე -დავით 

აღმაშენელის ხსენების დღე. მე-9 კლასი (რადგან ისინი 

გადიან საქართველოს ისტორიის სრულ კურსს) 

ყველაზე უფრო დაინტერესდება ამ თემით და 

სარეკლამო ბანერსზე ინფორმაციის განთავსება მათვის 

სიახლეა.  ეს აქტივობა მათ  გაუჩენს მეტ სურვილს 

მონიშნონ  ბევრი მნიშვნელვანი თარიღი  და გააკეთონ 

მისი საჯარო აფიშირება- თუნდაც ბანერზე. ამით 

მოსწავლეები შეეჩვევიან თარიღების მნიშვნელობის 

განსაზღვრას. ამით უფრო გაუადვილდებათ  

დამახსოვრება  და  თანატოლების ყურადღებასაც 

მიიქცევენ. 

 მე-10 კლასი (ისტორიის შესასწავლი    კურსიდან 

გამომდინარე ) „გამოსცემს― ჟურნალს, რომელიც 

მთლიანად მოცული იქნება   მსოფლიო და 

საქართველოს ისტორიიდან მარტში მომხდარი ან 

დაბადებული ისტორიისთვის ცნობილი ადამიანების 

შესახებ საინტერესო  ინფორმაციებით. ―სწავლა 

კეთებით―  დაეხმარება მოსწავლეებს ხალისით 

მოიძიონ და მიიღონ ინფორმაცია, შემდეგ  
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დაახარისხონ თავიანთ „რედაქციაში―, შეურჩიონ 

მყვირალა სათაური თითოეულ სტატიას., შექმნან 

ვიზუალური მხარე და მთავარი რედაქტორის-

მასწავლებლის  რეკომენდაციის შემდეგ გავიდეს  

„დღის სინათლეზე―. ეს პრცესი ხელს შეუწყობს  მე-10 

კლასელებს  შეაფასონ ისტორიის დამხმარე 

დიცსიპლინის მნიშვნელობა საკუთარ გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით. ასევე  გამოავლენინონ  

თანამშრომლობით, პასუხისმგებლობის, პრობლემების 

დამოუკიდებლად გამკლავების და შემოქმედებით 

უნარები. თვითონაც  მიიღებენ საჭირო და 

მნიშვნელოვან ინფორმაციებს და თანატოლებსაც და 

სკოლას  შემეცნებითად გაართობენ. სკოლაში 

დანერგავენ სიახლეს და  დაიწყებენ ისტორიის 

სახელმძღვანელოში და სხვა წყაროებში  „ქექვას―, რომ 

არ გამორჩეთ საინტერესო  ფაქტები და მოვლენები.  

ეფექტურად გამხორციელებული  აქტივობა  საგანის 

პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. 

 კონფერენციების მოწყობა-თებერვალი მთლიანად 

დაეთმობა ოკუპაციის კვირეულს. კონფერენციაზე 

მონაწილეობას მიიღებენ მე-10, მე-11 კასის 

მოსწავლეები და სხვა მსურველებიც (მათ შორის 

მასწავლებლები). მოსწავლები თვითონ  მოიძიებენ  

დამატებით ინფორმაციებს, დააჯგუფებენ და 

დაახარისხებენ  მათ საკუთარი შეხედულებით და 

წარუდგენენ აუდიტორიას, რომელთაც თვითონვე 

შეარჩევენ. მოეწყობა  დოკუმენტური და აუდიო 

მასალის ჩვენება-მოსმენა, დისკუსიის მოწყობა 

ამთემაზე. კედლის გაზეთისშექმნა, ფილმის  ჩვენება.  

 

8.  სამუშაო გეგმა 

საპროექტო საქმიანობები პასუხისმგებელი 

პირი 

ვადები(დეკემბერი-ივნისი) 

დეკ

ემბ

ერი 

I 

კვი

რა 

II 

კვი

რა 

III 

კვი

რა 

ი

ა

ნ 

თ

ე

ბ 

მარ

ტი 

ა

პ

რ 

მაის

ი 

ივნ

ისი 
  

1.ჯგუფების 

შექმნა/ფუნქციებისგადანაწი

საგნის 

მასწავლებელი 
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ლება 

2.საჭირო რესურსების 

განასაზღვრა 

მასწავლებელი/მო

სწავლე 

            

3.კვლევის მეთოდების 

განსაზღვრა 

მასწავლებელი/მო

სწავლე 

            

4.მასალის მოძიება მოსწავლე             

5.მასალის დახარისხება მოსწავლე/მასწავ

ლებელი 

            

6.აქტივობების დაგეგმვამვა მასწავლებელი/მო

სწავლე 

            

7.დისკუსია/შეფასება/ მასწავლებელი/მო

სწავლეები/კათედ

რა/ადმინისტრაცი

ა 

 

            

              

10.პროექტის ბიუჯეტი 

პროექტის მთლიანი ღირებულება თანხა(ლარებში) %  -  წილი 

თანადაფინანსება 0 0 

სკოლის წვლილი პროექტის დანერგვის 

პროცესში 

3267 100% 

საზოგადოების წვლილი პროექტის 

დანერგვის პროცესში 

0 0 

ხარჯების დეტალური აღწერა 

დასახელება რაოდენობა ერთეულის 

ღირებულე

ბა 

სულ სკოლის წილი საზ.წილი 

1.პროექტორი 1 1100 1100 100% 0 

2.ეკრანი 1 300 300 100% 0 

3.თაბახის 

ფურცლები 

3 შეკვრა 8  24 100% 0 
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4.კალამი 20 0,30 6 100% 0 

5.პრინტერი 1 550 550 100% 0 

6.კომპიუტერი 1 799 799 100% 0 

7. ფერადი 

(წებოვანი) 

ქაღალდები 

2 2 4 ლ. 100% 

 

0 

8. მარკერები 5 2 10  

100% 

0 

9. ფლიპჩართი 

 

2 12 24  

100% 

0 

10. თემატური 

წიგნები 

 

25 8 200 100% 0 

11. ციფრული 

აპარატი 

 

1 250 250 

 

100% 0 

სულ   3267   

 

მონიტორინგი ვინ? როგორ ? 

პროექტზე მუშაობის დაწება სკოლის ადმინისტრაცია პროექტის გეგმის 

გაცნობა.რესურსების 

მიზნობრიობის  

განმსაზღვრელი 

დოკუმენტაციის გაცნობა. 

დაკვირვება. სამუშაო 

პროცესის ამსახველი ფოტო 

მასალის შექმნა. 

პროექტის მსვლელიბა საგნის მასწავლებელი   დაკვირვება. კითხვების 

დასმა მოსწავლეებისთვის.  

მოსწავლეების სამუშაო 

პროცესის ფოტოზე  

აღბეჭვდვა..უკვე  
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აქტივობების ფოტო-და 

ვიდეო მასალაზეაღბეჭვდვა. 

დახარჯული რესურსების 

აღწერა. 

პროექტის დასასრული სკოლის ადმინისტაცია დახარჯული რესურსის 

ხარჯთა აღრიცხვის 

წარდგენა  ქვითრების სახით. 

ფოტო და ვიდეო მასალის 

ნახვა. 

 

 


