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მოქალაქეობა 

VII კლასი 

 

თემა: თემი, რომელშიც ვცხოვრობთ                                                           საათების სავარაუდო რაოდენობა – 10 (+4) 

საკითხები 

1. დაწერილი და დაუწერელი წესები – 3 საათი  

2. არასრულწლოვანი და დანაშაული – 3 საათი  

3. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება – 2 საათი  

4. კულტურული მრავალფეროვნება ჩემ გარშემო – 2 საათი  

შემაჯამებელი სამუშაო - 4 საათი 

ცნებები 

სოციალიზაცია - მე, პიროვნება, საზოგადოება, საზოგადოებრივი ჯგუფები 

დემოკრატია, დემოკრატიის პრინციპები - ადამიანის უფლებები, სამართლებრივი დოკუმენტები 

ინიციატივა - დაგეგმვა, პროფესია, ფინანსები 

სამოქალაქო მონაწილეობა - მოხალისეობა, ადვოკატირება, ლობირება 

მდგრადი განვითარება - სამოქალაქო უსაფრთხოება 

საკვანძო შეკითხვები 

• რა და როგორ აყალიბებს თემში არსებულ ჯგუფებს ერთიან საზოგადოებად? 

• რატომ არის საერთო სივრცეზე (სადარბაზო, ეზო) ზრუნვა მოქალაქის მოვალეობა? 

• რატომ და როგორ უნდა განვახორციელო ჩემი საცხოვრებელი გარემოსთვის აქტუალური სათემო აქტივობები?  

• როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩვენს თემში მცხოვრებ განსხვავებული შეხედულებების/ შესაძლებლობების/ წარმოშობის 

ადამიანებთან? 

• რატომ უარესდება საზოგადოებრივი ურთიერთობები თემში პიროვნული ღირსების შელახვის შემთხვევაში? 

• რატომ და როგორ უნდა ვიზრუნო ჩემს თემში უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე (იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ახლო მომავალში ბუნებრივი 

თუ ტექნოგენური კატასტროფა მოსალოდნელი არ არის)? 
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აქტივობები 

იდეები კომპლექსური/პროექტული დავალებებისთვის 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

• თემში არსებული სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების (დაწერილი და დაუწერელი წესების თანაარსებობა, 

არასრულწლოვანთა დანაშაული, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, ბუნებრივი საფრთხეები) იდენტიფიცირება; საკუთარი 

ჩართულობით მათ გადაჭრაზე ზრუნვა (მოქ.საბ.2,4,5,7,8,9,10,11,12,13);  

• სათემო აქტივობების დაგეგმვისას განსხვავებული შეხედულებების ადამიანებთან თანამშრომლობა; თემში მცხოვრები ყველა 

ადამიანის ინტერესის გათვალისწინება (მოქ.საბ.1,2,3,4,5,6,8,9,12); 

• პირადი და სათემო აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელებისას მდგრადი განვითარებისა და დემოკრატიის პრინციპების 

(თანასწორობა, კანონის უზენაესობა, გამჭვირვალობა, პასუხისმგებლობა, ინკლუზიურობა, არაძალადობრივი მეთოდებით 

მოქმედება, ტოლერანტობა) გათვალისწინებით მოქმედება (მოქ.საბ.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12). 

მკვიდრი წარმოდგენები 

• თემში განსხვავებული შეხედულებების, ინტერესებისა და ღირებულებების მქონე ადამიანები ცხოვრობენ, თუმცა მათ საერთო 

საზრუნავი აერთიანებთ;   

• თემის ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა/ჩართულობა  მასზე ზრუნვას ნიშნავს; 

• ადამიანის ღირსების პატივისცემა აუცილებელია თემში მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის; 

• თემის წევრები ქმნიან ამხანაგობებს საერთო პრობლემების მოსაგვარებლად და ყოფა-ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. 
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ეტაპების/ნაბიჯების სახით სასწავლო თემის აგების ნიმუში 

თემა: დაწერილი და დაუწერელი წესები (3 საათი) 

გაკვეთილის თემა: ინდივიდი და საზოგადოება  

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეები გააცნობიერებენ ინდივიდისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების მრავალმხრივობას. 

საკვანძო შეკითხვები: 

როგორ ყალიბდება ინდივიდი? 

როგორ ყალიბდება საზოგადოება? 

რატომ არის მნიშვნელოვანი ინდივიდისა და საზოგადოების ჯანსაღი კომუნიკაცია? 

რატომ სჭირდება ინდივიდს საზოგადოება და საზოგადოებას – ინდივიდი? 

რატომ არის საზოგადოების კეთილდღეობის პირობა ინდივიდების განვითარებაზე ზრუნვა?  

 

თემატური ცნებები: 

• ინდივიდი 

• საზოგადოება 

• თემი 

აქტივობა N1 

მასწავლებელი წინასწარ ავალებს მოსწავლეებს, მოიტანონ რამდენიმე საკუთარი ფოტო; გაკვეთილზე სთხოვს, გადახედონ 

ფოტოებს, მოგონებებს და დაწერონ თხზულება სათაურით - „მე“. მოსწავლეები სრულიად თავისუფლები არიან თხზულების შინაარსის, 

სტრუქტურის, ფორმის, მოცულობის არჩევაში. 

მასწავლებელი წინასწარ უთანხმდება მოსწავლეებს, რომ კლასისთვის თხზულების გაზიარება–არგაზიარება მათი პირადი 

გადაწყვეტილებაა. ისინი, ასევე, თავად წყვეტენ, აჩვენონ თუ არა ნამუშევარი მასწავლებელს.  

მასწავლებელი სთხოვს ნამუშევრის ერთი ან რამდენიმე წლის განმავლობაში შენახვას; ასევე, სთხოვს პერიოდულად (მაგ., 

წელიწადში ერთხელ) გადახედონ ნამუშევარს და „მე“–ში მომხდარ ცვლილებებს დააკვირდნენ.  

ეს აქტივობა, შესაძლებელია, რამდენიმე ვარიანტად განხორციელდეს: 

• მოსწავლეები საკუთარ დახასიათებას წერენ, შემდეგ უკითხავენ მეწყვილეს და ერთმანეთს უკეთ ეცნობიან.  

• მოსწავლეები ანონიმურად წერენ საკუთარ დახასიათებას და ერთ ყუთში ათავსებენ. შემდეგ მორიგეობით იღებენ ყუთიდან 

რომელიმე დახასიათებას, უკითხავენ კლასს და ცდილობენ, გამოიცნონ, ვისზეა საუბარი.  
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• მოსწავლეები ირჩევენ ერთ–ერთ თანაკლასელს, წერენ მის დახასიათებას და ერთ ყუთში ათავსებენ. შემდეგ მორიგეობით იღებენ 

ყუთიდან რომელიმე დახასიათებას, უკითხავენ კლასს და ცდილობენ, გამოიცნონ ავტორი. 

აქტივობა N2  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, დაასახელონ ის ადამიანები, მოვლენები, წიგნები, ფილმები, რომლებმაც გავლენა 

მოახდინა მათი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე; სთხოვს, ისაუბრონ ამ გავლენის არსზე.  

აქტივობა N3 

როგორ განსაზღვრავდით საკუთარ თავს? მოიფიქრეთ, რა არის თქვენთვის უმნიშვნელოვანესი საკუთარი თავის თქვენეულ 

ხედვაში; როგორ გსურთ, რომ სხვები გხედავდნენ? 

აქტივობა N4 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს სამუშაო ფურცლებს და სთხოვს, ინდივიდუალურად შეავსონ. 

1. ვინ ვარ? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––– 

2. როგორი ვარ? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთი დადებითი თვისება. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––– 

4. ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთი უარყოფითი თვისება. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––– 
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5. რაზე ვოცნებობ? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––– 

6. რა მიშლის ხელს? (ამ კითხვას პასუხს არ ვცემთ, თუკი ხელშემშლელი არ არსებობს.) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––– 

7. როგორ ვგეგმავ წინააღმდეგობის დაძლევას? (ამ კითხვას პასუხს ვცემთ ხელშემშლელის არსებობის შემთხვევაში.) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––– 

აქტივობა N5 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, ყურადღებით გაეცნონ ბავშვის უფლებათა კონვენციის ადაპტირებულ ვერსიას; შეარჩიონ 

მათთვის ყველაზე სასურველი, საინტერესო, საჭირო, აქტუალური მუხლი და  კლასისთვის მისი გაცნობის გზები მოიფიქრონ. ეს გზები, 

შესაძლოა, იყოს: პრეზენტაცია, ინსცენირება, სასამართლო პროცესი, პლაკატი და სხვ. მოსწავლეებმა, შესაძლებელია, იმუშაონ როგორც 

ინდივიდუალურად, ისე წყვილებში და ჯგუფებად.  

წარმდგენი/ები ასაბუთებს, რამ განაპირობა კონკრეტული მუხლის არჩევა. მოსწავლეები ცდილობენ, გამოიცნონ უფლებების 

წარმოდგენილი მუხლი და გაიხსენონ ცხოვრებისეული სიტუაცია, როცა ამ კონკრეტული მუხლის მიხედვით უფლების დარღვევის 

მოწმეები გახდნენ.  

აქტივობის ბოლო ეტაპზე, შესაძლებელია, ვთხოვოთ მოსწავლეებს, დაფიქრდნენ წარმოდგენილი უფლების დაცვის 

ინსტრუმენტებზე. 

 

აქტივობა N6   

http://kids.ge/articles/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%90%E1%25
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მასწავლებელს შეუძლია, წიგნიდან ბავშვები ბავშვთა უფლებების შესახებ ერთ–ერთი ნამუშევარი შესთავაზოს მოსწავლეებს 

სიტუაციური სავარჯიშოს სახით.  

 

ბავშვთა უფლებების შესახებ დამატებით რესურსად, შეიძლება, გამოვიყენოთ 2016 წელს ორგანიზაციის „ახალგაზრდა პედაგოგთა 

კავშირი" მიერ  განხორციელებული პროექტის ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში ფარგლებში შექმნილი 16 ანიმაციური ფილმი, 

რომლებიც რეალურ ისტორიაზეა დაფუძნებული.  

გაკვეთილის თემა: საზოგადოება და წესები  

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეები ისწავლიან დაუწერელ წესებს და მათ გამოყენებას შეძლებენ. 

საკვანძო შეკითხვები: 

რატომ ქმნის საზოგადოება წესებს? 

რა განსხვავებაა დაწერილ და დაუწერელ წესებს შორის? 

რომელი წესია უფრო მნიშვნელოვანი სოციალური წესრიგისთვის - დაწერილი თუ დაუწერელი?  

რატომ არის მნიშვნელოვანი სოციალური წესრიგი? 

ვინ არის მოგებული დაწერილი და დაუწერელი წესების დაცვით? 

როგორ შეიძლება, ავხსნათ არისტოტელეს ცნობილი ფრაზა - „ადამიანი სოციალური ცხოველია“? 

 

თემატური ცნებები: 

• დაწერილი წესები 

• დაუწერელი წესები 

• საზოგადოებრივი შეთანხმება 

• სოციალური წესრიგი 

აქტივობა N1: საჭიროების განსაზღვრა 

ა. წამოიწყეთ საკლასო დისკუსია საზოგადოების დაწერილი და დაუწერელი წესების შესახებ. შესთავაზეთ რამდენიმე მაგალითი:  

✓ საღეჭ რეზინას არ ვაგდებთ ასფალტზე, ვახვევთ ქაღალდში და ისე ვაგდებთ ურნაში; 

✓ არ ვწყვეტთ სკვერში ან ოფისში არსებულ ყვავილებს;  

✓ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ან საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ვიცავთ საკუთარ და სხვის პირად სივრცეს (მაგ., 

ადამიანებთან ურთიერთობისას ვიცავთ მანძილს, რომელიც კომფორტულია ურთიერთობაში მონაწილე ყველა მხარისათვის. 

https://drive.google.com/file/d/0Bx0lQjHRgJVFMHUtRHo3MjhQcHM/view
https://www.youtube.com/watch?v=CgjN8iErxC0
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საჭიროების შემთხვევაში, მასწავლებელს შეუძლია, ისარგებლოს კომუნიკაციის ზონების ედუარდ ჰოლისეული რანჟირებით, 

იხ. გვ. 143–144).  

ბ. სთხოვეთ მოსწავლეებს, გაიხსენონ შემთხვევა, როცა მათ გაუცნობიერებლად დაარღვიეს სოციალური შეთანხმება ან წესი. 

გ. აღნიშნეთ, რომ ადამიანთა მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის მნიშვნელოვანია დაუწერელი წესების დაცვა. 

აქტივობა N2: ცოდნისა და უნარების განსაზღვრა 

უთხარით მოსწავლეებს, რომ გაკვეთილი დაეხმარებათ: 

1) კონკრეტული დაუწერელი წესების შესწავლაში; 

2) შეძლებენ ახალი ან განსხვავებული დაუწერელი წესების განსაზღვრას. 

აქტივობა N3: უნარების მოდელირება 

ა. გამოიყენეთ ყურადღებით შერჩეული ვიდეო youtube პორტალიდან (მაგ., https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY (CGI 

Animated Short Film: "Mr Indifferent" by Aryasb Feiz) ან https://www.youtube.com/watch?v=tWXkX9axcWs   Pub Fosterhjem: A child has 

nothing to eat at school) იმისათვის, რომ გააანალიზოთ ვიდეოში ასახული დაუწერელი საზოგადოებრივი წესის/ების დაცვა ან 

დარღვევა. 

ბ. შესთავაზეთ მოსწავლეებს დაუწერელ წესებთან დაკავშირებული სიტუაციის გადაჭრის გზები; სთხოვეთ, დაფიქრდნენ და მისაღები 

ვერსია აირჩიონ. 

 

აქტივობა N4: როლური თამაში 

ა. დააჯგუფეთ მოსწავლეები სამ–სამად.  ორ მათგანს სთხოვეთ, გაითამაშოს სოციალური წესის დარღვევის სიტუაცია. სთხოვეთ მესამე 

სტუდენტს, ახსნას, რომელი დაუწერელი წესი დაირღვა და რატომ იყო ის მნიშვნელოვანი.  

ბ. საკლასო დისკუსიის საშუალებით დაადგინეთ სოციალური წესების დარღვევის შედეგები თითოეულ გათამაშებულ სიტუაციაში.  

გ. ყურადღება გაამახვილეთ სხვების როლზე – როგორ შეიძლება, გრძნობდნენ სხვა ადამიანები თავს აღნიშნულ სიტუაციებში.  

აქტივობა N5: ვარჯიში 

ა. სთხოვეთ მოსწავლეებს, მოძებნონ ვიდეოები youtube პორტალზე, რომელშიც დაუწერელი სოციალური წესების დარღვევის 

შემთხვევები იქნება ასახული.  

ბ. სთხოვეთ მოსწავლეებს, დააკვირდნენ სკოლის გარემოს (მაგ., დერეფანი, ბიბლიოთეკა, სასადილო) და აღმოაჩინონ დაუწერელი 

სოციალური წესები. 

აქტივობა N6: განზოგადება 

http://eprints.iliauni.edu.ge/2632/
https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY
https://www.youtube.com/watch?v=tWXkX9axcWs
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ა. სთხოვეთ მოსწავლეებს, ოჯახის წევრებთან ინტერვიუს საფუძველზე, განსაზღვრონ სოციალური წესების ჩამონათვალი, რომლის 

დარღვევაც მათ აღიზიანებთ. 

ბ. წაიყვანეთ მოსწავლეები საზოგადოებრივ ადგილებში და სთხოვეთ, დააკვირდნენ, დაუწერელი სოციალური წესების მოქმედებას.   

აქტივობა N7: შეფასება 

ა. პერიოდულად დააკვირდით მოსწავლეებს და შეაფასეთ მათ მიერ დაუწერელი წესების დაცვა.   

ბ. სთხოვეთ კოლეგას ან სკოლის საზოგადოების ნებისმიერ წევრს, დააკვირდნენ, როგორ იცავენ მოსწავლეები დაუწერელ წესებს.   

გ. შეაგროვეთ მონაცემები პროგრესის მონიტორინგის სტრატეგიების გამოყენებით.  

დ. შეიმუშავეთ ინდივიდუალური ინტერვენციები იმ მოსწავლეებისთვის, ვისაც ჯერ არ გამოუმუშავდა დაუწერელი წესების დაცვის 

უნარი ან ვერ იყენებს მას სკოლისგან განსხვავებულ კონტექსტში.   

 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები: 

3–4 მოსწავლისგან შემდგარ ჯგუფს შემდეგი კომპლექსური დავალებებიდან ვთავაზობთ ერთ–ერთს: 

ა. მოსწავლეები ინტერვიუს იღებენ რამდენიმე ზრდასრულისგან (მაგ., ოჯახის, თემის, სამეზობლოს წევრი) იმის შესახებ, თუ რა 

ფაქტორებმა მოახდინა გავლენა მათი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე; როგორ შეიცვალა მათი პიროვნება წლების განმავლობაში; რამ 

იმოქმედა ამ ცვლილებაზე. ინტერვიუსთვის საჭირო კითხვებს ჯგუფი მასწავლებლის რეკომენდაციების გათვალისწინებით ამზადებს. 

ინტერვიუს საფუძველზე კი შემდეგ პრეზენტაციას ამზადებენ და კლასს წარუდგენენ.  

ბ. მოსწავლეები გამოკითხვას ატარებენ თემში ძველი და ახალი დაუწერელი წესების შესახებ; აანალიზებენ რესპონდენტების 

შეხედულებებს, ადარებენ ძველ და ახალ დაუწერელ წესებს და ცვლილებების მიზეზებზე საუბრობენ; ამზადებენ პრეზენტაციას.  

   

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად კომპლექსურ დავალებას არჩევს, განსაზღვრავს მის მიზნებს, შესრულებისთვის განკუთვნილ 

დროსა და შეფასების რუბრიკებს.  

თემა: არასრულწლოვანი და დანაშაული (3 საათი) 

თემის მიზნები: მოსწავლები გააანალიზებენ: არასრულწლოვანებასთან დაკავშირებულ სიკეთეებსა და საფრთხეებს; 

არასრულწლოვანის მიერ დანაშაულის ჩადენის განმაპირობებელ ფაქტორებს; გაეცნობიან სამართლებრივ დოკუმენტებს 

არასრულწლოვან დამნაშავეთა შესახებ.  

საკვანძო შეკითხვები: 

ვინ არის არასრულწლოვანი? 

რა ძირითადი უფლებები და ვალდებულებები აქვს არასრულწლოვანს? 
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როგორ არის დაცული არასრულწლოვანის უფლებები სამართლებრივ დოკუმენტებში? 

რა შემთხვევაში ისჯება არასრულწლოვანი? 

 

თემატური ცნებები: 

• არასრულწლოვანება 

• უფლებები და მოვალეობები 

• სამართალდარღვევები 

• პასუხისგება 

ამ თემისთვის განკუთვნილი აქტივობების ნიმუშები მოცემულია სახელმძღვანელოში სამართლებრივი კულტურა, გვ. 19–36. 

მოცემული რესურსები  მოსწავლეებს თემის სიღრმისეულად შესწავლაში დაეხმარება. 

 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები: 

3–4 მოსწავლისგან შემდგარ ჯგუფს შემდეგი კომპლექსური დავალებებიდან ვთავაზობთ ერთ–ერთს: 

ა. მოსწავლეები წინასწარ ეცნობიან სიტუაციურ სავარჯიშოს (იხ. სავარჯიშოს ნიმუში ზემოხსენებულ სახელმძღვანელოში), სხვა საჭირო 

რესურსებს და  აკვარიუმის მეთოდით მისი განხილვისთვის ემზადებიან.  

ბ. მოსწავლეები წინასწარ ეცნობიან ერთ–ერთ რეალურ ან ჰიპოთეტურ საქმეს, რომელიც არასრულწლოვანის დანაშაულს შეეხება; 

ინაწილებენ როლებს, ემზადებიან როლის შესასრულებლად და  იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობენ. 

   

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად კომპლექსურ დავალებას არჩევს, განსაზღვრავს მის მიზნებს, შესრულებისთვის განკუთვნილ 

დროსა და შეფასების რუბრიკებს. 

თემა: საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება (2 საათი) 

თემის მიზანი: მოსწავლე გააცნობიერებს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესების მნიშვნელობას და მათ დაცვაზე იზრუნებს;  

განსაზღვრავს ბუნებრივ საფრთხეებს; განივითარებს ქუჩაში უსაფრთხოების წესების დაცვით მოძრაობის კულტურას. 

საკვანძო შეკითხვები: 

რატომ არის აუცილებელი პირადი უსაფრთხოების დაცვა? 

რატომ არის მნიშვნელოვანი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესები? 

რა კავშირია უსაფრთხოების წესებსა და საზოგადოების უსაფრთხოებას შორის? 

როგორ უნდა მოვიქცეთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევის შემჩნევისას? 

https://www.ph-int.org/shared/attach_get.php?id=63707&key=a2170eb3e493665abcf47ff917cd55c8
http://mastsavlebeli.ge/?p=19688
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თემატური ცნებები: 

• პირადი უსაფრთხოება 

• საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება 

• პირველადი დახმარება 

ამ თემისთვის განკუთვნილი აქტივობების ნიმუშები მოცემულია ბმულზე http://mes.gov.ge/content.php?id=2844&lang=geo მათი 

ადაპტირებული სახით გამოყენება მოსწავლეებს თემის სიღრმისეულად შესწავლაში დაეხმარება. 

გთავაზობთ ადაპტირებულ ნიმუშს: 

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლე ცნობს და განასხვავებს საგზაო ნიშნების ჯგუფებს ფერის, ფორმისა და დანიშნულების მიხედვით; 

ასახელებს კონკრეტული ვითარების შესაბამის საგზაო მოძრაობის წესებს (მაგ., განმარტავს, თუ რატომ არის მოცემული რომელიმე 

აკრძლვის ნიშანი, ამა თუ იმ ადგილას). 

გამოწვევა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის მიზანს და  „გონებრივი იერიშის“ მეთოდს მიმართავს. დაფის ცენტრში/ფლიპჩარტზე 

ხაზავს წრეს, რომელშიც წერს „სატრანსპორტო შემთხვევები“ და მოსწავლეებს სთხოვს, ჩამოთვალონ სატრანსპორტო შემთხვევათა 

შესაძლო მიზეზები. მოსწავლეთა მოსაზრებებს  წრიდან გამომავალ სხივებზე წერს.  

სიღრმისეული წვდომა 

მასწავლებელი, სურვილის მიხედვით, მოსწავლეებს აჩვენებს ერთ–ერთ ვიდეოს მთლიანად ან ნაწყვეტს:  

საგზაო უსაფრთხოება იწყება ჩვენით – პროექტი "შეანელე, გზა დაუთმე" 

https://www.youtube.com/watch?v=_AzRSfmWn30&fbclid=IwAR2_7YLqStkxJTTJMz1j7qS1uzLHqIQg7b4Tdr6uRRiPwVT5upX7juwE6ws 

საბავშვო სამგზავრო სავარძლები ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად 

https://www.youtube.com/watch?v=D0fJoMNnYQc&fbclid=IwAR2HDs6JAPGbiBMsYli2cIR5A8y3LGUqv3g7sitIL_VavmKTzA5lTMiOydE 

ნუ დააბრალებ ბედისწერას! 

https://www.youtube.com/watch?v=kSWy1UGTJ1k&fbclid=IwAR2OPrjlK1fJYyMerhKz1_6OVLlPvxoxwBVUGZvgecyEc19MG5XbosVlpHA 

საგზაო უსაფრთხოება იწყება ჩვენით - საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის 

https://www.youtube.com/watch?v=Hp-pD0RqxVs&fbclid=IwAR2Hva-2oscE5ON56RwKueG-ZbCwrPDvjYvpeJgFS3DvGepI-FIt3x4gVck 

მებო ნუცუბიძის რჩევები პატარა ქვეითებს 

https://www.youtube.com/watch?v=iWl3aCDOgaU&t=19s&fbclid=IwAR2OPrjlK1fJYyMerhKz1_6OVLlPvxoxwBVUGZvgecyEc19MG5XbosVlpHA 

http://mes.gov.ge/content.php?id=2844&lang=geo
https://www.youtube.com/watch?v=_AzRSfmWn30&fbclid=IwAR2_7YLqStkxJTTJMz1j7qS1uzLHqIQg7b4Tdr6uRRiPwVT5upX7juwE6ws
https://www.youtube.com/watch?v=D0fJoMNnYQc&fbclid=IwAR2HDs6JAPGbiBMsYli2cIR5A8y3LGUqv3g7sitIL_VavmKTzA5lTMiOydE
https://www.youtube.com/watch?v=kSWy1UGTJ1k&fbclid=IwAR2OPrjlK1fJYyMerhKz1_6OVLlPvxoxwBVUGZvgecyEc19MG5XbosVlpHA
https://www.youtube.com/watch?v=Hp-pD0RqxVs&fbclid=IwAR2Hva-2oscE5ON56RwKueG-ZbCwrPDvjYvpeJgFS3DvGepI-FIt3x4gVck
https://www.youtube.com/watch?v=iWl3aCDOgaU&t=19s&fbclid=IwAR2OPrjlK1fJYyMerhKz1_6OVLlPvxoxwBVUGZvgecyEc19MG5XbosVlpHA
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ესაუბრება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოთხოვნების შესახებ. პრეზენტაციის სახით წარუდგენს 

მასწავლებლის წიგნის 25–35 გვერდებზე მოცემული საგზაო ნიშნების კატეგორიებს (გამაფრთხილებელი, პრიორიტეტული, 

ამკრძალავი, მიმთითებელი, საინფორმაციო, მომსახურების, დამატებითი ინფორმაციის) და ყოველი კატეგორიის ყველაზე 

გავრცელებულ ნიშნებს.  

რეფლექსია 

მოსწავლეები წყვილში ან ინდივიდუალურად კითხულობენ თემის ბოლოს დართულ შეკითხვებს და აღნიშნული საკითხების 

ირგვლივ მსჯელობენ. მასწავლებელი კლასს 3-4 კაციან ჯგუფებად ჰყოფს და აძლევს დავალებას: ,,რა უნდა გაკეთდეს საგზაო 

სატრანსპორტო შემთხვევათა რაოდენობის და მათგან გამოწვეული ზიანის შესამცირებლად? მოსწავლეები ნამუშევრების 

პრეზენტაციას წარმოადგენენ. 

 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები: 

მოსწავლეებს შემდეგი კომპლექსური დავალებებიდან ვთავაზობთ  ერთ–ერთს: 

ა. მასწავლებელი აჩვენებს საგზაო უსაფრთხოების წესების დარღვევის ამსახველ რამდენიმე ვიდეოს (მაგ., 

https://www.youtube.com/watch?v=-_2x9oDGuI4). 3–4 მოსწავლისგან დაკომპლექტებული ჯგუფები ვიდეოებს ინაწილებენ, მსჯელობენ 

დარღვევის სახეზე და პრეზენტაციას ამზადებენ. პრეზენტაციების მოსმენის შემდეგ იმართება დისკუსია, რომლის საფუძველზეც 

მოსწავლეები დარღვევის თავიდან ასაცილებელ რეკომენდაციებს შეიმუშავებენ.  

ბ. მოსწავლეები შეიმუშავებენ პროექტს საკუთარ რეგიონში/ქალაქში საგზაო შემთხვევების შესამცირებლად (მაგ., რეგიონში/ქალაქში 

საგზაო შემთხვევების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის მოძიება, საგზაო შემთხვევების გამომწვევი ძირითადი პრობლემების 

განსაზღვრა და მისი გადაჭრის სავარაუდო გზების დასახვა). პროექტზე მუშაობისას სასურველია მოსწავლეთა თანამშრომლობა 

მართლწესრიგის ოფიცერთან.     

პროექტის მიმდინარეობასა და შედეგებს მოსწავლეები პრეზენტაციის სახით წარმოადგენენ. 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად კომპლექსურ დავალებას არჩევს, განსაზღვრავს მის მიზნებს, შესრულებისთვის განკუთვნილ 

დროსა და შეფასების რუბრიკებს. 

თემა: კულტურული მრავალფეროვნება ჩემ გარშემო (2 საათი) 

თემის მიზანი: მოსწავლეები გაიგებენ, რომ ინდივიდუალური განსხვავებები საზოგადოების ცხოვრებას მრავალფეროვანს, ხარისხიანს, 

საინტერესოსა და ფასეულს ხდის.   

საკვანძო შეკითხვები: 
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რა განაპირობებს ადამიანთა განსხვავებულობას?  

რატომ არის საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანთა განსხვავებულობა? 

როგორ უწყობს ხელს ადამიანთა განსხვავებულობა საზოგადოების განვითარებას? 

თემატური ცნებები: 

• განსხვავებულობა 

• თავისებურება 

• მსგავსება 

• ურთიერთქმედება 

• კულტურა 

ამ თემისთვის განკუთვნილი აქტივობების ნიმუშები მოცემულია „ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევში“, გვ. 111–119 

 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები (1 საათი): 

2-3 მოსწავლისგან შემდგარ ჯგუფს შემდეგი კომპლექსური დავალებებიდან ვთავაზობთ ერთ–ერთს: 

ა. მოსწავლეები ინტერვიუს იღებენ თემში მცხოვრები განსხვავებული კულტურის მქონე რამდენიმე ზრდასრულისგან (მაგ., ოჯახის, 

თემის, სამეზობლოს წევრი) სხვადასხვა საკითხის ირგვლივ (მაგ., დაბადებასთან, ქორწინებასთან, მეგობრობასთან, გარდაცვალებასთან 

დაკავშირებული ტრადიციები, ტრადიციული კერძი, ცეკვა, სამოსი). ინტერვიუსთვის საჭირო კითხვებს ჯგუფი მასწავლებლის 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით ამზადებს. ინტერვიუს საფუძველზე კი პრეზენტაციას ამზადებენ და წარუდგენენ კლასს. 

ბ. მოსწავლეები, ოჯახის წევრებთან ერთად, მცირე პრეზენტაციას ამზადებენ საზოგადოებაში არსებული კულტურული ჯგუფების 

ურთიერთობის ტრადიციების შესახებ; ადარებენ კულტურული ჯგუფების ურთიერთობების ძველ და ახალ თავისებურებებს და 

ცვლილებების მიზეზებზე საუბრობენ. 

   

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად კომპლექსურ დავალებას არჩევს, განსაზღვრავს მის მიზნებს, შესრულებისთვის განკუთვნილ 

დროსა და შეფასების რუბრიკებს. 
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