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I. Sesavali

  moswavlis wignis struqtura, struqtuli erTeulebi da maTi funqcia

moswavlis wignis Sinaarsi dayofilia Tavebad da paragrafebad. yvelaze msxvili struq

turuli erTeuli Tavia. yoveli Tavi moswavlis wignSi gamoyofilia sagangebod misTvis 

SerCeuli feriT. Semdegi struqturuli erTeulia paragrafi. TiToeul paragrafSi Tav

moyrili saswavlo masala gaTvlilia 1 an 2 akademiur saaTze. paragrafebi, Tavis mxriv, 

dayofilia qveTavebad. qveTaviT gamoyofilia gakveTilis Temis mTavari sakiTxebi.

TiToeuli paragrafi Sedgeba 6 saswavlo elementisgan. esenia: 

1) avtoriseuli teqsti; 

2) wyaroebi; 

3) damatebiTi cnoba; 

4) leqsikoni; 

5) davalebebi – rogorc saklaso, ise saSinao; 

6) TvalsaCinoebebi – suraTebi, rukebi, sqemebi.

ZiriTadi samuSao erTeuli wyaroa. davalebebis umetesoba uSualod wyaroebis analiz

zea orientirebuli. samuSao nawili Seicavs agreTve kompleqsuri tipis davalebebs, 

romelTa Sesrulebac moiTxovs danarCeni saswavlo erTeulebis (saavtoro teqsti, dama

tebiTi cnobebi, leqsikoni) damuSavebasa Tu moSveliebas. saswavlo elementi – leqsikoni 

Seicavs rogorc ucxo sityvebisa Tu cnebebis ganmartebas, ise enciklopediur cnobebs 

ama Tu im sakiTxis  Sesaxeb.

moswavlis wignis kidev erTi umniSvnelovanesi saswavlo komponentia TvalsaCinoebebi 

(suraTebi, rukebi, sqemebi da sxv.), romelic wyaroebis kategorias ganekuTvneba. Sesabami

sad, davalebebi orientirebulia erTi mxriv, uSualod maT ganxilvaze, meore mxriv ki, 

maTi gamoyenebis aucileblobaze kompleqsuri davalebebis Sesasruleblad.
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II. zogadi ganaTlebis erovnuli miznebi

saqarTveloSi zogadi ganaTlebis sistema miznad isaxavs, Seqmnas xelsayreli pirobebi 

erovnuli da zogadsakacobrio RirebulebebiT aRWurvili, Tavisufali pirovnebis Camoyali

bebisaTvis.

amasTan erTad, ganaTlebis sistema uviTarebs mozards gonebriv da fizikur unarCvevebs, 

aZlevs saWiro codnas, amkvidrebs jansaRi cxovrebis wess, moswavleebs uyalibebs libera lur 

da demokratiul Rirebulebebze damyarebul samoqalaqo cnobierebas da exmareba maT oja xis, 

sazogadoebisa da saxelmwifos winaSe sakuTari uflebamovaleobebis gacnobierebaSi.

saqarTvelos zogadi ganaTlebis sistemaSi miRebuli gamocdilebis safuZvelze mozardma 

unda SeZlos:

a) qveynis interesebis, tradiciebisa da Rirebulebebis mimarT sakuTari pasuxismge-

blobis gaazreba:

saskolo ganaTlebam unda ganuviTaros mozards unari, sworad gansazRvros sakuTari qveynis 

saxelmwifoebrivi, kulturuli, ekonomikuri da politikuri interesebi da misces mas sasikeTo 

gadawyvetilebaTa miRebisa da aqtiuri moqmedebis SesaZlebloba;

b) bunebrivi garemo pirobebis SenarCuneba da dacva:

mozardma unda icodes, ra bunebriv garemoSi cxovrobs, ra ziani SeiZleba miayenos garemos 

adamianis ama  Tu im moqmedebam, rogor SeinarCunos da daicvas bunebrivi garemo;

g) teqnologiuri Tu sxva inteleqtualuri miRwevebis efeqtianad gamoyeneba; informaciis 

mopoveba, damuSaveba da analizi:

dRes, rodesac adamianisaTvis misawvdomia didi moculobisa da sxvadasxva Sinaarsis infor

macia, misi efeqtianad gamoyenebis unari sasicocxlo mniSvnelobas iZens. mozards undaE SeeZlos 

ara mxolod informaciis mopoveba, aramed misi Sefasebac Sinaarsis, daniSnulebisa da xarisxis 

mixedviT, dasaxuli miznebisaTvis misi gamoyenebis formebis gansazRvra; teqnologiuri miR

wevebis efeqtiani gamoyeneba yoveldRiuri cxovrebis, muSaobis, inteleqtualuri Tu sulieri 

moRvaweobis pirobebis gasaumjobeseblad;

d) damoukideblad cxovreba, gadawyvetilebis miReba:

saskolo ganaTlebam unda ganuviTaros mozards pirad, ojaxur da sazogadoebriv cxovrebaSi 

damoukidebel gadawyvetilebaTa miRebis unarCvevebi; 

e) iyos Semoqmedi, Tavad Seqmnas Rirebulebebi da ar icxovros mxolod arsebulis xarjze: 

saskolo ganaTlebam unda uzrunvelyos mozardis im unarCvevebis ganviTareba, romlebic 

miscems mas saSualebas, ukve arsebuli gamocdileba da miRwevebi gamoiyenos axali materialuri, 

inteleqtualuri Tu sulieri Rirebulebebis Sesaqmnelad;

v) sakuTari SesaZleblobebisa da interesebis uwyveti ganviTareba mTeli cxovrebis gan-

mavlobaSi da maTi maqsimaluri realizeba, rogorc qveynis SigniT, ise mis sazRvrebs gareTac:

saskolo ganaTlebam unda Camouyalibos mozards uwyveti ganviTarebis, mTeli cxovrebis 

ganmavlobaSi axali codnisa da Cvevebis damoukideblad SeZenis unari, raTa SeZlos sakuTari 

SesaZleblobebisa da sulieri midrekilebebis adekvaturad gansazRvra da amis mixedviT sazoga

doebriv cxovrebaSi sakuTari adgilis damkvidreba;

mozardi mzad unda iyos, arCevani gaakeTos momavali ganaTlebisa da  SromiTi saqmianobis 

Sesaxeb.

z) komunikacia individebsa da jgufebTan:

saskolo ganaTlebam unda uzrunvelyos, rom sazogadoebis momaval wevrebs ganuviTaros 

zogadi sakomunikacio unarCvevebi ( wera, kiTxva, metyveleba, mosmena), saorganizacio da jgufuri 

muSaobis Cvevebi; maT Soris, imaT, visTvisac saqarTvelos saxelmwifo ena mSobliuri ar aris;

T) iyos kanonmorCili, toleranti moqalaqe:

dRevandel dinamikur, eTnikur da kulturulad mravalferovan samyaroSi sazogadoebis funq

cionirebisaTvis gansakuTrebul mniSvnelobas iZens urTierTpativiscemis, urTierTgagebisa da 

urTierTSemecnebis Cvevebi. skolam unda gamoumuSaos mozards adamianis uflebebis dacvisa da 

pirovnebis pativiscemis unari, romelsac igi gamoiyenebs sakuTari da sxvisi TviTmyofadobis Sesa

narCuneblad. mozards unda SeeZlos adamianis arsebiTi uflebebis Sesaxeb miRebuli Teoriuli 

codnis ganxorcieleba da am principebiT cxovreba. 
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III. erovnuli saswavlo gegma

istoria

X klasi

wlis bolos misaRwevi Sedegebi mimarTulebebis mixedviT

 

თვითმმართველობა და მმართველობა

დემოკრატიის საფუძვლები და მისი მნიშვნელობა საზოგადოების ცხოვრებაში
დემოკრატია საქართველოში
საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს მოწყობა მმართველობა და საქართველოს მოქალაქის მახასიათებლები
ოჯახი სკოლა და სხვა საზოგადოებრივი სისტემების თვითმმართველობა
სკოლის თვითმმართველობა სტრუქტურა ფუნქციები და მოსწავლეთა შესაძლებლობები
მოქალაქის მონაწილეობა დემოკრატიულ პროცესში
დემოკრატიული მმართველობის პრინციპები და მოდელები
ხელისუფლების დანაწილება და მართვის დონეები

თავი

საგნობრივი კომპეტენციები საშულო საფეხურზე

კლასი
ისტორია ისტორიის მეცნიერების შესავალი

სტანდარტი
 

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით: 

 

დრო და სივრცე ისტორიული ინტერპრეტაცია და კვლევა კომუნიკაცია 
ისტ.X. 1. მოსწავლეს შეუძლია 
ანალიტიკური მსჯელობა ისტორიის 

ქრონოლოგიისა და პერიოდიზაციის 

საკითხებზე. 

 

ისტ.X. 2.  მოსწავლეს შეუძლია   ისტორიის  

დამხმარე დარგებზე მსჯელობა და მათი 

სპეციფიკის  განსაზღრა. 
 

ისტ.X.3.  მოსწავლეს შეუძლია  მსჯელობა 
სხვადასხვა ეპოქაში ისტორიული აზრის 

განვითარების პროცესზე. 

 

ისტ.X.4. მოსწავლეს შეუძლია  გაანალიზოს 

და შეაფასოს  ისტორიული მოვლენის 

განსხვავებული ინტერპრეტაციები. 

 

ისტ.X.5. მოსწავლეს შეუძლია   ისტორიული 

წყაროების კლასიფიცირება. 
 

ისტ.X.6. მოსწავლეს შეუძლია   გაანალიზოს 

პირველადი და მეორადი წყაროები. 

 

ისტ.X.7. მოსწავლეს შეუძლია  ისტორიული 

კვლევის დაგეგმვა და ჩატარება. 

  ისტ.X.8. მოსწავლეს შეუძლია   

ისტორიული თემის დაწერა. 
 

 

 

 

 

 

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები 

 

მიმართულება: დრო და სივრცე 

 

ისტ.X. 1. მოსწავლეს შეუძლია ანალიტიკური მსჯელობა ისტორიის ქრონოლოგიისა და პერიოდიზაციის საკითხებზე. 

 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

19. მსჯელობს წელთაღრიცხვის სხვადასხვა სისტემაზე, მისი წარმოშობის ისტორიასა და მიზეზებზე, ადარებს წელთაღრიცხვის 

ძველ სისტემებს თანამედროვე საყოველთაოდ გავრცელებულ მოდელს; მსჯელობს ქართული წელთაღრიცხვის სისტემაზე; 

20. იცნობს კალენდრის სხვადასხვა სისტემას, ადარებს მას მსოფლიოში საყოველთაოდ აღიარებულ კალენდართან; 

21. იცნობს ისტორიის პერიოდიზაციის ძირითად ძველ და თანამედროვე მოდელებს, მსჯელობს მათ შესახებ; 

22. იცნობს საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის ძველ და თანამედროვე მოდელებს. ადარებს მას მსოფლიოში დღეს 

არიარებულ ისტორიის პერიოდიზაციასთან. 

 

 

მიმართულება: ისტორიული ინტერპრეტაცია  და კვლევა 
 

ისტ.X. 2.  მოსწავლეს შეუძლია ისტორიის ძირითად  და დამხმარე დარგებზე მსჯელობა  და მათი სპეციფიკის  განსაზღრა. 
 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

23. ჩამოთვლის ისტორიის  დამხმარე დარგებს, იცნობს მათ სპეციფიკას, გამოყოფს კვლევის უმთავრეს ობიექტებს; 
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24. მსჯელობს ისტორიული დარგების ადგილსა და მნიშვნელობაზე ისტორიული პროცესის შესაძლებელი სისრულით აღდგენისა 
და აღქმისათვის; 

25. მსჯელობს დიდი არქეოლოგიური აღმოჩენების შედეგებზე, აკეთებს პრეზენტაციას მის მიერ არჩეული ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი არქეოლოგიური აღმოჩენის შესახებ (მაგ.: ევრაზიის უძველესი ადამიანი დმანისში, ტროას გათხრები); 

26. მსჯელობს ეთნოლოგია/ეთნოგრაფიული მასალების მნიშვნელობაზე, კლასგარეშე აქტივობის გზით (სამუზეუმო ექსპონატების 

გაცნობა, საველე გასვლითი სამუშაოს შედეგად მოპოვებული ეთნოგრაფიული მასალის გაცნობა) მოპოვებული მასალის 

საფუძველზე მსჯელობს ყოფა-ცხოვრების ძირითად მახასიათებლებზე და ტრადიციული ყოფა-ცხოვრების ძირითად ელემენტებს 

ადარებს თანამედროვე ყოფას; აკეთებს პრეზენტაციას მის მიერ არჩეული საქართველოს ერთ-ერთი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 

მხარის ტრადიციული ყოფა-ცხოვრების შესახებ; 

 სამუზეუმო ფონდებისა და ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით  

მოიძიებს ქართული მონეტებისა და ქაღალდის ფულის ძირითად ნუმუშებს და       ადარებს სხვა ქვეყნის ფულის ნიმუშებთან; 

მსჯელობს ნუმიზმატიკისა და ბონისტიკის მნიშვნელობაზე; 

 იცნობს ძველ ქართულ მეტროლოგიურ სისტემას. ადარებს მას სხვა ქვეყნებში გავრცელებულ ძველ და თანამედროვე 

მეტროლოგიურ სისტემებთან; 

 განსაზღვრავს ისტორიული გეოგრაფიის მნიშვნელობას, იცნობს ისტორიული კარტოგრაფიის ძირითად ეტაპებს, მათ შორის 

ქართული კარტოგრაფიის განვითარების ისტორიას (მაგ.: მსჯელობს ვახუშტი ბაგრატიონის კარტოგრაფიულ მემკვიდრეობაზე 

და ადარებს მის ატლასებს მისი დროის მსოფლიო კარტოგრაფიულ მიღწევებთან). 

 

 

              

ისტ.X.3.  მოსწავლეს შეუძლია  მსჯელობა სხვადასხვა ეპოქაში ისტორიული აზრის განვითარების პროცესზე. 

 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 იცნობს ისტორიული აზრის განვითარების ძირითად ეტაპებს; 

 განასხვავებს ისტორიული მწერლობის განვითარების ძირითად (ანტიკური, შუა საუკუნეების, რენესანსის. . . . )  ეტაპებს; 

 მსჯელობს სხვადასწხვა ეპოქის ისტორიკოსებზე, რომელთაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ისტორიის, როგორც 

მეცნიერების განვითარების საქმეში; 

 იცნობს შუა საუკუნეებისა და თანამედროვე ქართველ ისტორიკოსებს, მსჯელობს მათი ისტორიული მემკვიდრეობის შესახებ 

(მაგ.: ვახუშტი ბაგრატიონი და ივანე ჯავახიშვილი); მსჯელობს უმნიშვნელოვანესი ქართული საისტორიო კრებულის, ,,ქართლის 

ცხოვრების‘‘ შესახებ; 

 მსჯელობს სხვადასხვა  ისტორიული სკოლის წარმოშობის განმსაზღვრელ ფაქტორებზე და ადარებს ერთმანეთთან ამ სკოლების 

წარმომადგენლების ძირითად შეხედულებებს; გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას, რამდენად   განაპირობებს ისტორიული 

გარემო და ეპოქის ფასეულობები სხვადასხვა დროის ისტორიის თეორეტიკოსთა შეხედულებებს. 

 მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ისტორიის განსხვავებული მნიშვნელობების (ისტორია, როგორც პროპაგანდა, 
ისტორია და ეთიკა, ისტორია და თეოლოგია) შესახებ. 

 

 

ისტ.X.4. მოსწავლეს შეუძლია  გაანალიზოს და შეაფასოს ისტორიული მოვლენის განსხვავებული ინტერპრეტაციები. 

 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 ადარებს ორ წყაროს, რომლებიც კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენაზე გვაწვდის განსხვავებულ ინფორმაციას, ან გვაძლევს 

ისტორიული მოვლენის ან პიროვნების განსხვავებულ შეფასებას (მაგ.: იუსტინიანე კეისრის შეფასებას პროკოფი კესარიელის 

ოფიციალური და საიდუმლო ისტორიის მიხედვით ან ლაშა-გიორგის შეფასება ლაშას დროინდელი მემატიანისა და 
ჟამთააღმწერლის  თხზულების მიხედვით); მსჯელობს იმ  ფაქტორებზე, რომლებმაც განაპირობა კონკრეტული მოვლენის 

განსხვავებული ინტერპრეტაციების არსებობა;  

 ადარებს კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენაზე (პიროვნებაზე) არსებულ ორი (ან სამი) ისტორიკოსის განსხვავებულ 

თვალსაზრისს, კრიტიკულად აფასებს მას და აყალიბებს საკუთარ შეხედულებას ამ ისტორიული მოვლენის (პიროვნების) შესახებ; 

 მსჯელობს ისტორიული ინტერპრეტაციის ჰიპოთეტურ ხასიათზე და აცნობიერებს, რომ ნებისმიერი ისტორიული  

ინტერპრეტაცია შეიძლება გადაფასდეს ახალი  მასალის მოძიების (გამოქვეყნების) შემთხვევაში;   

 ასხვავებს ისტორიულ ფაქტს ისტორიული ინტერპრეტაციისაგან. 

 

 

ისტ.X.5. მოსწავლეს შეუძლია   ისტორიული წყაროების კლასიფიცირება. 
 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 ტიპოლოგიურად აჯგუფებს საისტორიო წყაროებს; 

 ერთმანეთისგან ასხვავებს ნარატიულ და დოკუმენტურ საისტორიო მასალას; 

 აღიქვამს ეთნოგრაფიული და არქეოლიგიური მონაცემების, როგორც საისტორიო წყაროს, მნიშვნელობას;  

 აღიქვამს ლინგვისტური მონაცემების, როგორც საისტორიო წყაროს, მნიშვნელობას; 

 საუბრობს ფოლკლორული მასალის, როგორც საისტორიო წყაროს შესახებ. 

 

 

ისტ.X.6. მოსწავლეს შეუძლია   გაანალიზოს პირველადი და მეორადი წყაროები. 

 

    შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 მსჯელობს პირველად და მეორად წყაროებზე; 
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 გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას ისტორიული წყაროს ავტორის შესახებ და კრიტიკულად აფასებს, თუ რამდენად სანდოა იგი 

(მაგ.: იკვლევს იყო თუ არა ავტორი მოვლენის თვითმხილველი, რა წყაროებით სარგებლობდა იგი; მოქმედებდა თუ არა ცენზურა  

წყაროს ავტორზე);  

 განსაზღვრავს ისტორიული წყაროს შექმნის მიზანს  - ავტორის მოტივაციას (მაგ.: მხედველობაში იღებს წყაროს ავტორის პირად 

ურთიერთობას ისტორიული პირთან, მის დამოკიდებულებას უცხოელთა მიმართ, მისი ეპოქის საზოგადოებრივ გარემოს, 

ფასეულობებსა და მენტალიტეტს);  

 ფლობს ინფორმაციას ისტორიული დოკუმენტის შექმნის თარიღისა და ადგილის შესახებ; წყაროს შეფასებისას მხედველობაში 

იღებს, თუ რამდენად არის დაშორებული იგი დროისა და ადგილის თვალსაზრისით მასში გადმოცემული ისტორიული 

მოვლენებისგან; 

 განასხვავებს  იმ ინფორმაციას, რომლის მოწოდებაც  წყაროს ავტორის  უპირველესი მიზანია, წყაროში არსებული ყველა სხვა 
ცნობისაგან (მაგ. იაკობ ხუცესის "შუშანიკის წამებაში" ავტორის მიზანია ქრისტიანობისათვის თავდადებული დედოფლის 

ცხოვრების აღწერა, მაგრამ ამავე დროს ამ ნაწარმოებში ჩვენ მოვიპოვებთ ცნობებს V საუკუნის II ნახევრის ქართლის 

პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული ვითარების შესახებ); 

 პირველად წყაროებზე მუშაობისას მხედველობაში იღებს ისტორიული მოვლენის მონაწილეების განსხვავებულ ფასეულობებს, 

ინტერესებს, შეხედულებებს, მოტივებსა და სხვა ადამიანურ ფაქტორებს;  

 ისტორიულ წყაროებზე მუშაობისას ადგენს მიზეზ-შედეგობრივ  კავშირებს;  

 ისტორიული წყაროდან მიღებულ ინფორმაციას აჯგუფებს საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს (პოლიტიკა, 
ეკონომიკა, კულტურა, რელიგია, სოციალური ურთიერთობები) მიხედვით; 

 აღიქვამს ისტორიულ ეპოქას: ა) აყალიბებს მისთვის საინტერესო ეპოქაში არსებულ ფასეულობებს, შეხედულებებსა და 
შესაძლებლობებს; აღწერს, თუ როგორ აღიქვამდნენ იმ პერიოდის ადამიანები თავიანთ ეპოქას; ბ) ცდილობს თავიდან აიცილოს 

წარსული ეპოქის  მხოლოდ დღევანდელი გადასახედიდან შეფასება. 
 

 

ისტ.X.7. მოსწავლეს  შეუძლია  ისტორიული კვლევის დაგეგმვა და ჩატარება. 
 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 დამოუკიდებლად ან მასწავლებლის დახმარებით 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); 

 მომავალი გამოკვლევის თემის დაკონკრეტების მიზნით არჩეულ ისტორიულ საკითხზე ეცნობა ერთ ან ორ ზოგადი ხასიათის 

სტატიას (მაგ.: სტატია ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიაში);  

 განსაზღვრავს, თუ რა ტიპის კვლევის ჩატარებას აპირებს - დაეყრდნობა მისი გამოკვლევა მხოლოდ მეორად წყაროებს, თუ მას 

დასჭირდება როგორც პირველადი, ასევე მეორადი წყაროების გამოყენება;  

 ადგენს "სამუშაო" ბიბლიოგრაფიას (მაგ.: ა) ენციკლოპედიის სტატიის ბოლოს მითითებული წიგნების მიხედვით; ბ) 

მასწავლებლის მიერ დასახელებული წიგნის სქოლიოებში ან გამოყენებულ ლიტერატურის სიაში მოიძიებს და შეარჩევს ორ ან სამ 

გამოკვლევას); 

 მოსწავლე ბიბლიოთეკაში კატალოგის საშუალებით მოიძიებს საჭირო ლიტერატურას და  განსაზღვრავს, გამოადგება თუ არა ესა 
თუ ის წიგნი ან სტატია მომავალი კვლევისათვის (მაგ.,  წიგნის შესავლის, წინასიტყვაობის, სარჩევის თავებისა და ქვეთავების   

გაცნობის საშუალებით); 

 კვლევის ინტერესებიდან გამომდინარე, მასწავლებლის დახმარებით მოიძიებს, ეცნობა და აფასებს პირველად წყაროებს; 

 საჭიროების შემთხვევაში მოიძიებს და იყენებს ინფორმაციას ვიზუალური,  აუდიო/ვიდეო/კინო მასალისა და 
ინტერნეტ-რესურსის, ასევე ლიტერატურული წყაროების საშუალებით (ფოტოები, ნახატები, ფრესკები, არქიტექტურული 

ნაგებობები, რომანები, პოეტური და დრამატურგიული ნაწარმოებები, ფოლკლორული, პოპულარული თუ კლასიკური მუსიკა); 
 კვლევის პროცესში იყენებს სხვადასხვა ტიპის დიაგრამებს ისტორიული წყაროდან მოპოვებული ინფორმაციის განმარტებისა თუ 

ილუსტრაციის მიზნით;  

 კვლევის შედეგებს რეგულარულად აცნობს მასწავლებელს და ითვალისწინებს მის შენიშვნებს. 

 

 

მიმართულება: კომუნიკაცია 
 

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

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 ისტორიული თემის დაწერის მიზნით ირჩევს მისთვის საინტერესო საკითხს და თანდათან აკონკრეტებს მას.  

 არჩეულ საკითხზე წინასწარი კვლევის ჩატარების შემდეგ განსაზღვრავს თემის მთავარ  იდეას - თეზისს და აყალიბებს მას 

წინადადების სახით;  

 განსაზღვრავს თემის მიზანს, ანუ იმას, თუ რა დანიშნულება აქვს თემას _ მკითხველის ინფორმირება ისტორიულ საკითხთან 

დაკავშირებით (ანუ ისტორიული საკითხის განმარტება, ახსნა), თუ მკითხველის დარწმუნება ისტორიული პრობლემის  

საკუთარი ხედვის (არგუმენტის) სისწორეში;  

 განსაზღვრავს, თუ ვინ იქნება მის მიერ დაწერილი თემის მკითხველი (მაგ.: თანაკლასელები, მასწავლებელი თუ ოლიმპიადის 

ჟიური); ამ მიზნით პასუხობს შემდეგ შეკითხვებს: რა იცის წინასწარ მომავალმა მკითხველმა თემაში განხილული ისტორიული 

საკითხის შესახებ? რა ცოდნა უნდა მისცეს მკითხველს ჩემმა თემამ? რა მინდა, რომ მკითხველმა დაინახოს ახლებურად? როგორ 

უნდა ავაგო თემა, რომ ჩემი იდეები გასაგები გახდეს კონკრეტული მკითხველისთვის? 

 ადგენს თემის დაწერის გეგმას, რაც გულისხმობს: ა) გეგმის შედგენის დროს უფრო მნიშვნელოვანი იდეების ერთ ჯგუფში 

განთავსებას, შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვნისას კი _ მეორეში და ა.შ.; ბ) შემდეგი ტიპის სქემის შედგენას:  
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თემის თეზისი (წინადადების სახით) მაგ. 1920-21 წლებში ამიერკავკასიის 

ქვეყნების დამოუკიდებლობის დაკარგვა 
განაპირობა საგარეო პოლიტიკურმა 
ფაქტორებმა.  

პირველი მთავარი იდეა 
ა) პირველ მთავარ იდეასთან  დაკავშირებული 

პირველი დამხმარე იდეა 
 მიზეზი ან მაგალითი  

 მიზეზი ან მაგალითი 

ბ) პირველ მთავარ იდეასთან  დაკავშირებული მეორე 

დამხმარე იდეა 
 მიზეზი ან მაგალითი 

 მიზეზი ან მაგალითი 

მაგ., რუსეთის რევოლუცია 
 

ბოლშევიკების ხელისუფლებაში მოსვლა 
 

I მსოფლიო ომის შედეგები  

 

მეორე მთავარი იდეა 
 

პირველი მსოფლიო ომი და პარიზის 

სამშვიდობო კონფერენცია 
  

 

 მასწავლებელს (ხელმძღვანელს, თანაკლასელებს) წარუდგენს თემის შავ ვარიანტს.  

 ისტორიული თემის წერის პროცესში განსაზღვრავს თემის ენობრივ მხარეს\წერის (სავარაუდო მკითხველის გათვალისწინებით 

განსაზღვრავს, რა სირთულის უნდა იყოს ნაშრომის ენა, იყოს თუ არა იგი ხატოვანი და ა.შ.). თავს არიდებს წმინდა პროფესიული 

ტერმინების უადგილოდ გამოყენებასა და კლიშეების ხმარებას. ციტატის მოტანისას, პერაფრაზირებისას ან სხვისი მოსაზრების 

გამოყენებისას აუცილებლად უთითებს წყაროს; 

 იყენებს და თანმიმდევრულად იცავს მითითების არჩეულ  სტილს, თემას დაურთავს გამოყენებული ლიტერატურის სიას, 

ახდენს გვერდების დანომვრას; 

 შავი ვარიანტის დასრულებიდან გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ უბრუნდება მას გადამუშავების მიზნით: ა) თემის 

ხელმეორედ წაკითხვისას ცდილობს შეხედოს თავის ნაშრომს მომავალი მკითხველის თვალით; ბ) ხელმეორედ წაკითხვის დროს 

ამოწმებს: რამდენად კარგად არის აგებული ნაშრომი, ემთხვევა თუ არა შავი ვარიანტი წინასწარ შედგენილ გეგმას, კარგად არის 

შეკრული თემა თუ არა, ლოგიკურ კავშირშია თუ არა თემის ყველა ნაწილი თეზისთან, არის თუ არა ხარვეზები არგუმენტების 

სხვადასხვა ნაწილს შორის, აქვს თუ არა ადგილი შინაარსის ან ფრაზების გამეორებას;  

 მეორე (ან მესამე ვარიანტის) დაწერის შემდეგ ახდენს თემის რედაქტირებას; 

 თემის საბოლოო ვარიანტის წარდგენის წინ კიდევ ერთხელ კითხულობს რედაქტირებულ ვარიანტს.      

 

 

პროგრამის შინაარსი 

სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი X კლასისათვის 

(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი მთლიანი შინაარსის 80%-ს) 

 

 

 

 ჩვენ და ისტორია: 
ისტორიის საგანი ( რას შეისწავლის ისტორია?); პროფესია - ისტორიკოსი 

 

 ისტორიის ქრონოლოგია  

ა) კალენდარი  (დასავლური და აღმოსავლური კალენდრები - იულიუსის, გრიგორიანული, მუსლიმური, ომარ-ხაიამის) 

ბ) წელთაღრიცხვის სისტემები  (ერა, ქორონიკონი, ჰიჯრა) 
 

 ისტორიის პერიოდიზაცია: 
ა) ისტორიის პერიოდიზაციის სათავეებთან 

ბ) პერიოდიზაციის პტოლემაიოსის სისტემა 
გ) მსოფლიო ისტორიის სამწევროვანი დაყოფა 
დ) მარქსიზმი და ისტორიის პერიოდიზაცია 
ე) ისტორიის პერიოდიზაცია ცივილიზაციების მიხედვით 

ე) საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაცია 

 

 ისტორია და  ისტორიის დარგები (ქართული და უცხოური მასალების საფუძველზე): 

ა) წყაროთმცოდნეობა (რა არის ისტორიული წყარო? საისტორიო წყაროების კლასიფიკაცია; კვლევის მეთოდოლოგია (წარსულის 

რეკონსტრუქცია ისტორიული წყაროების საშუალებით); წყაროები: დოკუმენტური და ნარატიული 

2) არქეოლოგია 
3) ეთნოლოგია/ეთნოგრაფია 
 4) ისტორიული გეოგრაფია/ისტორიული  კარტოგრაფია 
5) ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა 
6) ჰერალდიკა და გენეალოგია 
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7) ისტორია და ინფორმატიკა 
 

 ისტორიული მეცნიერების ისტორია  (ისტორიოგრაფია): 
ა) ძველბერძნული ისტორიოგრაფია: ჰეროდოტე, თუკიდიდე, ქსენოფონტე;   პოლიბიოსი - პირველი მსოფლიო ისტორიის შექმნის 

მცდელობა; სტრაბონი - ისტორიისა და გეოგრაფიის სინთეზი 

ბ) რომაული ისტორიოგრაფია: იულიუს კეისარი,  ტიტუს ლივიუსი,  კორნელიუს ტაციტუსი; პლუტარქე და სვეტონიუსი - 

ბიოგრაფიული თხზულებანი; ამიანე მარცელინე 

გ) ბიზანტიური ისტორიოგრაფია: ევსები კესარიელი  - ,,საეკლესიო ისტორია‘‘ და გელასი კესარიელი; პროკოპი კესარიელი და 
აგათია სქოლასტიკოსი; კონსტანტინე პორფიროგენეტი - გვირგვინოსანი ისტორიკოსი, ანა კომნინა, მიქაელ პანარეტოსი; 

დ) სომხური ისტორიოგრაფია:   შუა საუკუნეების სომხური ისტორიოგრაფია 

ე) ქართული ისტორიოგრაფია: რა არის ,,ქართლის ცხოვრება‘‘, ძველი და ახალი ციკლის ,,ქართლის ცხოვრება‘‘; ვახუშტი 

ბაგრატიონი; გვიანი შუა საუკუნეების ქართველი ისტორიკოსები (ფარსადან გორგიჯანიძე, პაპუნა ორბელიანი, ომან ხერხეულიძე); 

ქართული ისტორიოგრაფია XIX-XX საუკუნეებში 

ვ) შუა საუკუნეებისა და აღორძინების  პერიოდის ისტორიული აზრი: შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპული  ისტორიოგრაფია 

(გრიგოლ ტურელი,  ბედა პატივდებული,  ეინჰარდი. . .); არაბი და სპარსი ისტორიკოსები (იბნ ხალდუნი, ტაბარი, ალ-ფარიკი); 

ლორენცო ვალა,  მაკიაველი;  ფრენსის ბეკონი, ჟან ბოდენი 

ზ) ძველი მოგზაურების ჩანაწერები: ქართველი მოგზაურები (ჩახრუხაძე, რაფიელ  დანიბეგაშვილი); პლანო კარპინი, მარკო პოლო; 

იბნ-ბატუტა; კასტელი, შარდენი, გიულდენშტენდტი    

 

19 თემას უნდა ჰქონდეს შემდეგი სტრუქტურა: შესავალი - თემის მთავარი პრობლემის მოკლე მიმოხილვა და ამ 

პრობლემისადმი საკუთარი პოზიციის გამოხატვა თეზისის სახით; ძირითადი ნაწილი - საკუთარი პოზიციის 

ასახსნელად ან დასამტკიცებლად არგუმენტებისა და მაგალითების მოყვანა; დასკვნა – თემის ძირითად ნაწილში 

გამოთქმული არგუმენტებისა და მოსაზრებების შეჯამება. 
 

 თ) განმანათლებლობის პერიოდის  ისტორიული აზრი: ჯამბატისტა  ვიკო,  ვოლტერი, მონტესკიე; იუმი 

 

ი) ისტორიული აზრი XIX საუკუნეში: თეოდორ მომზენი - ნობელიანტი ისტორიკოსი; ლეოპოლდ ფონ რანკე,  იპოლიტ ტენი; 

პოზიტივისტები 

 

კ) ისტორიული აზრი XX საუკუნეში: ბენედიტო კროჩე - ისტორიის თეორეტიკოსი;   რობინ კოლინგვუდი - ,,ისტორიის იდეა‘‘; 
ანალების სკოლა  

 

 როგორ ვსწავლობთ ისტორიას: 

ა) პირველადი და მეორადი წყაროები 

ბ) წერილობითი წყაროების კრიტიკა/ინტერპრეტაცია 
      

  როგორ იწერება ისტორიული თემა: საკვლევი თემის არჩევა და თემაზე მუშაობის პროცესი, ისტორიული თხზულების 

სტრუქტურა, როგორ იწერება ისტორიული ნაშრომი (ნაშრომის ენა და გაფორმება, ბიბლიოთეკით სარგებლობა და წიგნზე 

მუშაობის დაგეგმვა) 
 

 
კლასი 

გეოგრაფია მსოფლიოს გეოგრაფია

სტანდარტი

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით

დრო და სივრცე გარემო და ეკონომიკა გარემო და სოციალური სისტემები
გეო მოსწავლეს შეუძლია
დააკავშიროს პოლიტიკური
რუკის ფორმირება მსოფლიოში
მიმდინარე მნიშვნელოვან
პროცესებთან

გეო მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს
ქვეყნების ადგილი მსოფლიოში რიგი
სოციალური და ეკონომიკური
პარამეტრების მიხედვით

გეო მოსწავლეს შეუძლია ქვეყნების
კლასიფიკაციის საფუძველზე გააანალიზოს
მათი განვითარების პერსპექტივები

გეო მოსწავლეს შეუძლია შეადაროს
ერთმანეთს ქვეყნები სხვადასხვა
მახასიათებლების მიხედვით და იმსჯელოს
მსგავსება განსხვავების მიზეზებზე

გეო მოსწავლეს შეუძლია მსოფლიოს
მოსახლეობის განსახლების
თავისებურებების კვლევა დ დემოგრაფიული
ვითარების გაანალიზება

გეო მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს
ტერიტორიული და გეოპოლიტიკური
ფაქტორების გავლენა საზოგადოების
განვითარებაზე
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IV. moswavlis wignis Sesatyvisoba erovnul 

saswavlo gegmasTan

Sinaarsisa da misaRwevi Sedegebis ruka

standartis Sesabamisi Sedegebi

paragrafis dasaxeleba

TiToeul paragrafs eTmoba 
1 akademiuri saaTi

mo
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w
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l
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 S
eu
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ia
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 d
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 p
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 S
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 S
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 p

ir


ve
l

ad
i 

d
a 

me
o

r
eu

l
i 

w
ya

r
o

eb
i.

mo
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 S
eu
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 d

ag
eg
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t
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a.

mo
s

w
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l
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 S
eu

Zl
ia

 i
s

t
o

r
iu

l
i 

T
em

is
 

d
aw

er
a.

istoriis sagani. profesia – is-

torikosi
 

istoriis qronologia. kalen-

dari


welTaRricxvis sistemebi 

istoriis periodizaciis saTa-

veebTan. periodizaciis ptole-

maiosis sistema

 

msoflio istoriis `oTx same-

fod~ dayofa. periodizaciis 

samwevrovani sistema

 

marqsistuli periodizacia. 

periodizacia civilizaciebis 

mixedviT

 

saqarTvelos istoriis perio-

dizacia
 

wyaroTmcodneoba  

arqeologia  

eTnologia  
istoriuli geografia da isto-

riuli kartografia
 

paleografia  

numizmatika da bonistika  
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1 2 3 4 5 6 7 8

heraldika  

genealogia  

sfragistika  

veqsilologia  

istoria da informatika 

istoriuli Sinaarsis uZvelesi 

teqstebi
  

ZvelberZnuli istoriografia. 

herodote. Tukidide
  

ZvelberZnuli istoriografia. 

qsenofonti. polibiosi. stra-

boni

  

romauli istoriografia. iu-

lius keisari. titus liviusi. 

kornelius tacitusi

  

romauli istoriografia. plu-

tarqe da svetoniusi – biogra-

fiuli Txzulebani. amiane mar-

celine

  

bizantiuri istoriografia. 

evsebi, gelasi da prokofi kesa-

rielebi. agaTia sqolastikosi

  

bizantiuri istoriografia.

konstantine porfirogeneti da 

ana komnene – gvirgvi nosani is-

torikosebi. miqael panaretosi

  

feodaluri xanis somxuri is-

toriografia
  

qarTuli istoriografia. 

`qarTlis cxovreba~
  

`axali qarTlis cxovreba~   

gviani Suasaukuneebis qarTuli 

istorio grafia (XVII-XVIII). far-

sadan gorgijaniZe

  

gviani Suasaukuneebis qarTu-

li istorio grafia (XVII-XVIII). 

vaxuSti bagrationi

  

gviani Suasaukuneebis qarTu-

li istorio grafia (XVII-XVIII). 

sexnia CxeiZe. papuna orbeliani. 

oman xerxeuliZe
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1 2 3 4 5 6 7 8

XX saukunis qarTuli istorio-

grafia
  

saqarTvelos istoriis kvleva 

XX saukuneSi
  

Sua saukuneebis evropuli is-

toriuli mwerloba.  grigol 

tureli

  

Sua saukuneebis evropuli is-

toriuli mwerloba. beda pativ-

debuli. ainhardi

  

Sua saukuneebis muslimuri is-

toriuli mwerloba
  

pirveli humanisti istoriko-

sebi. 

franCesko petrarka. lorenco 

vala

  

politikuri istoria. nikolo 

makiaveli. franCesko gviCardi-

ni

  

renesansuli istoriuli azris 

ganviTareba evropaSi. Jan bode-

ni. frensis bekoni

  

mogzaurTa Canawerebi. qarTvel 

mogzaurTa Canawerebi
  

Sua saukuneebis mogzaurTa Ca-

nawerebi.

plano karpini, marko polo, ibn 

batuta

  

axali drois evropeli mogzau-

rebi.

kasteli. Sardeni. giuldenS-

tendti

  

XVIII saukunis evropuli isto-

riuli mwerloba. jambatista 

viko

  

XVIII saukunis evropuli isto-

riuli mwerloba. frangi ganma-

naTleblebi. volteri. montes-

kie

  

XVIII saukunis evropuli isto-

riuli mwerloba. `Sotlandiu-

ri ganmanaTlebloba.~ devid 

iumi
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1 2 3 4 5 6 7 8

XIX saukunis evropuli isto-

riuli mwerloba. germaneli is-

torikosebi – ranke. momzeni.

  

droizeni

XIX saukunis pozitivisti isto-

rikosebi. ipolit teni

  

istoriis mecniereba XX sauku-

neSi. pozitivizmis kritika. 

robin jorj kolingvudi. 

benedete kroCe

 analebis skola

  

pirveladi da meoreuli wya-

roebi. wyaroebis kritika
 

wyaroebis interpretacia  

muSaoba sxvadasxva tipis wya-

roebze (praqtikuli samuSao)
  

muSaoba sxvadasxva tipis wya-

roebze (praqtikuli samuSao)
  

muSaoba sxvadasxva tipis wya-

roebze (praqtikuli samuSao)
  

muSaoba sxvadasxva tipis wya-

roebze (praqtikuli samuSao)
  

zepiri istoria – meTodika da 

wyaro (praqtikuli samuSao)
   

kvlevis dagegmva, warmarTva da 

misi etapebi
 

biblioTekebsa da arqivebSi mu-

Saoba
 

wignze muSaoba  
istoriuli masala internetSi  

rogor iwereba istoriuli naS-

romi
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debatebi istoriis gakveTilze

V. zogadi meToduri rekomendaciebi

1. debatebis organizeba, srulyofs da aviTarebs Semdeg unar-Cvevebs:

 kritikulad azrovnebis unars                         

kritikuli azrovneba – es aris azrebisa da ideebis Camoyalibebis, identifika
ciis, garkvevisa da dasabuTebis procesi. is SesaZleblobas iZleva CavuRrmav
deT debatebis sakiTxs da mivideT mkafio, kargad dasabuTebul da gaazrebul 
argumentebamde.

 kvleviT Cvevebs

argumentebis warmoTqmisas aucilebelia mtkicebuleba maT dasasabuTeblad. 
xSirad argumentebisaTvis aucilebelia gazeTebidan, wignebidan, interviuebi
dan miRebuli informaciis damowmeba.

 masalis sistematizaciis (mowesrigebis) Cvevas 

debatebis did nawils gamosvlis procesSi ikavebs argumentebis sistematizacia 
(mowesrigeba). sajaro gamosvlisas es unari kidev ufro mniSvnelovania vidre wer
isas. 

 Mmosmenisa da Caweris unars

debatebis mosmenis unari mniSvnelovania imitom, rom Tu ver moismineT an ver 
gaigeT oponentis argumenti, SeuZlebelia misi dabejiTebiT uaryofa.

2. moswavleebi iReben diferencirebul davalebas 

 debatebSi monawileobs samsami kacisgan Semdgari ori gundi.

 erTi an ori moswavle azrs zustad afiqsirebs debatebis mimdinareobis dros.

 danarCen moswavleebs vTa va zobT Caiweron orive mxaris argumentebi.

 debatebis Semdeg yvela ganixilavs argumentebis mniSvnelobas, gamomsvlel
Ta unars, mkafiod da damajereblad daicvan TavianTi Tvalsazrisi, unars, pa
suxi gascen sapirispiro mxaris SekiTxvebs.

3. gakveTilze SeiZleba gamoviyenoT debatebis mxolod calkeuli elementebic 
– gamosvlebi, kiTxvebze pasuxi, argumentebis sistemis Seqmna.

4. debatebisTvis Temis SerCevisa da Camoyalibebisas, saWiroa gvaxsovdes, rom 
is unda iyos:

 winaaRmdegobrivi, raTa gamoiwvios interesi debatebisadmi;
 mofiqrebuli, awondawonili, raTa TiToeul mxares hqondes Tanabari raode

nobis xarisxiani argumentebi;
 mkafio, erTmniSvnelovani terminebiT;
 kvlevisaTvis gamosadegi.
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moswavlis samaxsovro

1. debatebSi monawileobisas unda daicvaT sami piroba:

a) awarmoeT debatebi, raTa iswavloT. swavla gamarjvebaze mniSvnelovania. de
batebi gankuTvnilia imisTvis, rom daveufloT Cvevebs, romlebic aucilebelia 
Tanamedrove demokratiul sazogadoebaSi;

b) iyaviT keTilsindisierni. WeSmaritebis Ziebisas debatebis monawileebi keTilsin
disierebi unda iyvnen argumentebisa da mtkicebulebis gamoyenebisa da kiTxvebze 
pasuxis gacemis dros;

g) gamarTeT debatebi urTierTpativiscemiT. debatebi warmoebs ara pirovnebebze, 
aramed ideebze. ar SeiZleba daamciroT pirovneba imitom, rom is Tqven ar geTanxmebaT.

2. debatebis dros unda davicvaT gansakuTrebuli Tanmimdevroba. es niSnavs, 
rom yovel monawiles aqvs azris gamoTqmis, kiTxvis dasmisa da argumentis momza
debis SesaZ lebloba. gamomsvlelebi iyofian damamtkiceblebad ( a1, a 2, a 3) da 
uarmyofelebad ( 01, 02, 03).

gamomsvleli dro  forma

a1 6 wuTi acnobs Temas, gansazRvravs da ganmartavs ZiriTad cne
bebs, iZleva Temis analizs, ganmartavs mTeli jgufis 
argumentebs.

03     3 wuTi  03 dausvams kiTxvebs a1s, cdilobs uaryos misi argu
mentebi.

01      6 wuTi  Tezisi miiReba srulad, sxva gansazRvrebas ar wamoayeneben, 
im SemTxvevaSi, Tu 01is varaudebi ar aris absolu turad 
mcdari.

a 3 da 01   3 wuTi  a 3 dausvams kiTxvebs 01s.
a 2      5 wuTi uaryofs 01is yvela arguments, aZlierebs damamtkicebel 

pozicias da warmoadgens Sesabamis mtkicebulebas.
01 da a2 3 wuTi 01 gamohkiTxavs a 2s.
02      5 wuTi uaryofs a1isa da a2is argumentebs. aZlierebs uaryofiT 

pozicias da warmoadgens Sesabamis mtkicebulebas.
a 1 da 02  3 wuTi a1 dausvams kiTxvebs 02s.
a 3      5 wuTi  uaryofs uaryofiTi xazis argumentebsa da mtkicebule

bas, aCvenebs mis ukidures winaaRmdegobas, aZlierebs da 
asabuTebs damamtkicebel xazs.

03      5 wuTi uaryofs damamtkicebeli xazis argumentebsa da mtkicebu
lebas, aCvenebs mis ukidures winaaRmdegobas, aZlierebs 
da asabuTebs uaryofiT xazs.

3. Tu Tqven ara xarT gundis wevri, maSin yuradRebiT adevneT Tvali debatebs da 
CaiwereT tabulaSi orive mxaris argumentebi. gayaviT furceli Suaze. marcxniv 
CawereT damamtkicebeli mxaris argumentebi, marjvniv – uarmyofelis.

gaakeTeT simboloTi aRniSnuli gverdebis imdeni asli, ramdenic moswavlec 

aris klasSi da Sesabamis gakveTilebze daurigeT moswavleebs.
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moswavleTa saswavlo muSaobis organizeba

jgufSi muSaobis dagegmva

 yvelaze warmatebuli modeli – gakveTilis dasawyisSi mTel klass avuxsnaT 
davaleba, SevagulianoT moswavleebi da mivceT maT motivacia samuSaosaTvis; 
Semdeg mosdevs jgufSi muSaoba da dasasruls – ganzogadeba mTeli klasis 
monawileobiT.

 jgufSi muSaobisTvis aucilebelia, moswavleebi xedavdnen erTmaneTs da es
modeT erTmaneTis; saWiroa davurigoT masala jgufebs; saswavlo saSualebebi 
xelmisawvdomi unda iyos.

 samuSao furcelze miTiTeba unda iyos dawerili moswavlisaTvis gasageb 
enaze da zustad, raTa maTi Sesruleba SesaZlebeli iyos maswavleblis gareSe.

 jgufSi muSaobisas unda vifiqroT ara mxolod saswavlo miznebis miRwevebze, 
aramed TanamSromlobis unaris ganviTarebazec.

TanamSromlobis ZiriTadi principebi

 jgufis wevrebma unda mousminon Tanajgufelebs, TiToeuli unda monawil
eobdes muSaobaSi, aucileblobis SemTxvevaSi unda iTxovdes da iRebdes dax
marebas.

 maswavlebeli Tvals adevnebs, rom TiToeulma  moswavlem Seasrulos gansaz
Rvruli roli (organizatorlideris, gamomsvlelis, ganmazogadeblis, drois 
makontroleblis da a.S.), amasTanave sxvadasxva davalebis dros rolebi unda 
Seicvalos.

rogor davyoT jgufebad?

 jgufis optimaluri sidide – 45 moswavle; didi moculobis davalebisTvis, 
romelic dayofilia ramdenime savarjiSod, gamodgeba ufro didi jgufebic.

 jgufebi unda iyos Sereuli moswavleTa codnis donis, sqesis da a.S. mixed
viT, klasis dayofam ucvlel jgufebad SeiZleba CaSalos amgvari muSaobis 
principi, radgan yvela moswavlem aqtiurad unda imuSaos.
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ras akeTebs maswavlebeli im dros, roca moswavleebi muSaoben?

 Tvali adevneT jgufebis muSaobas, magram ar uxelmZRvaneloT maT. moswav
leebi Tavad ageben pasuxs sakuTar Tavze. SegiZliaT miexmaroT jgufebs – mog
iTxron moswavleebma gakeTebulis Sesaxeb, Tqven ki daexmareT maT, dasvan gu
laxdili kiTxvebi. muSaobisas SeecadeT, miawodoT axali ideebi.

 TxoveT, rom moswavleebma gauziaron erTmaneTs TavianTi mosazrebebi, mous
minon sxvebs da miRebuli informaciis gamoyenebiT damoukideblad gamoitanon 
daskvnebi.

 roca moswavleebi muSaoben jgufebad, Tqven xarT damkvirvebeli. yuradReba 
miaqcieT maT, visac ukve aqvs konkretuli davalebis Sesrulebis Cvevebi. Tavda
pirvelad Tqven unda miapyroT yuradReba jgufis muSaobis process da mxolod 
droTa ganmavlobaSi – codnas.

 muSaobis dros gaakeTeT komentarebi. informacia moswavleTa gamosvlis Ses
axeb unda iyos konkretuli. nu moeridebiT xSirad, konkretulad da Riad ko
mentirebas. es unda gaakeToT rogorc jgufebad muSaobis dros, aseve miRebuli 
Sedegebis dajamebisas.

K
kontroli muSaobasa da konfliqtebis gadaWraze

 Tu jgufebi Znelad gasakontrolebeli xdeba, SewyviteT muSaoba da ganixi
leT es sakiTxi.

 miuTiTeT, rogori saqcieli qmnis problemebs, romeli moswavle ar asrulebs 
Tavis rols da ganmarteT, rom yvela pasuxismgebelia davalebis Sesrulebaze. 
TiToeul jgufs 5 wuTiT dauniSneT damkvirvebeli. mogvianebiT es damkvirveblebi 
gamoTqvamen TavianT STabeWdilebebs. jgufis moqmedeba mTelma klasma unda ga
nixilos.

  
muSaobis msvleloba jgufebSi

 gakveTilis dawyebamde moamzadeT masala, Sesabamisad moamzadeT saklaso 
oTaxi.

 mokled mimoixileT Tema.

 Temis aTvisebisas SeiZleba ganixiloT mxolod zogierTi damaxasiaTebeli 
sfero, romelic warmodgenas Seuqmnis moswavleebs; dainteresebis SemTxvevaSi, 
maT SeuZliaT moiZion damatebiTi masala Temis Sesaxeb, waikiTxon literatura 
da gamokiTxon TviTmxilvelebi.

 dayaviT moswavleebi jgufebad. jgufebis muSaoba sasurvelia mozaikis meTo
diT warimarTos– TiToeuli jgufi iRebs wyaros Tavisi TemisTvis, magram isini 
unda damuSavdes msgavsi xerxebiT. jgufebSi samuSao Temebi sasurvelia gaiTa
maSon.
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 mieciT gansazRvruli dro, raTa jgufebma SeZlon davalebis gacnoba.

 darwmundiT, gaigo Tu ara yvelam davaleba.

 mieciT dro davalebis SesrulebisaTvis. darwmundiT, rom moswavleebisaTvis 
xelmisawvdomia yvela masala, rac aucilebelia muSaobisaTvis.

 sTxoveT, rom TiToeuli jgufis warmomadgenelma yvelas gaacnos muSaobis Sede
gebi.

 daafiqsireT daskvnebi dafaze an moawyveT daskvniTi diskusia.

moswavlis samaxsovro

rogor vimuSaoT jgufSi

 CaabiT saubarSi jgufis yvela wevri, isinic ki, visac Tavisi azri ar gamouTq
vams, gauRviZeT maT saubarSi monawileobis survili.

 mousmineT sxvis azrebs.

 eZieT kompromisi jgufis monawileTa mier gamoTqmul gansxvavebul azrebs 
Soris.

 nebismier situaciaSi SeecadeT iyoT TavSekavebuli.

 xels nu SeuSliT sxvebs da nu ecdebiT xelSi aiRoT jgufze muSaobis kontro
li.

 nu gamoTqvamT damadanaSaulebel replikebs da nu moepyrobiT uaryofiTad 
sxvis muSaobas.

 xazs nu gausvamT Tqvens miRwevebs da nu moiTxovT privilegiebs.

 nu dafaravT Tqvens mtkice rwmenas da Tamamad SesTavazeT ideebi sxvebs.
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diskusia

muSaobis diskusiuri forma gamoiyeneba im SemTxvevaSi, Tu Tema winaaRmdegobrivia 
da monawileebs SeiZleba hqondeT gansxvavebuli Tvalsazrisebi, romelTaganac 
arc erTi ar SeiZleba erTmniSvnelovnad miviRoT an uarvyoT. es moswavleebs 
SesaZleblobas aZlevs, ganiviTaron sakuTari azris Camoyalibebisa da argumen
tirebulad gamoTqmis unarCvevebi, agreTve iswavlon gansxvavebuli Tvalsazri
sis tolerantulad aRqma da gageba.

diskusiis monawileTa amocanaa – warmoadginon TavianTi argumentebi – ̀ vemxrobi~ 
da `winaaRmdegi var~ da mxolod am gziT Seecadon diskusiaSi monawileTa darw
munebas. araviTar SemTxvevaSi ar unda davuSvaT piradi xasiaTis Seuracxyofa.

diskusiis xelmZRvanelobisas angariSi unda gaewios imas, rom moswavleTa gamo
naTqvamebi ar SeiZleba iyos obieqturi. unda miviswrafodeT, rom moswavleebi 
warmoadgendnen TavianT Tvalsazriss tolerantuli da megobruli formiT. 
diskusiis momzadebisas, unda gaviTvaliswinoT, rom moswavleebi Zalian swrafad 
SeeCvevian diskusias, Tuki maT eqnebaT Sesabamisi TemisaTvis saEWiro codna, dro, 
raTa gaaanalizon TemasTan dakavSirebuli informacia da Tuki gansaxilveli 
sakiTxebi saintereso da cnobismoyvareobis aRmZvreli iqneba. 
diskusiis momzadebisa da xelmZRvanelobisas maswavlebelma unda gaiTvaliswinos 
Semdegi problemebi da miRwevebi.

miRwevebi:

•	 moswavleebi ganewyobian TavianTi Tvalsazrisis Camoyalibebis, gamoTqmisa 
da dacvisaTvis;

•	 ganuviTardebaT sapirispiro azris mosmenisa da miRebis unari;
•	 moswavleebi swavloben TavianTi azris Sinaarsianad da konkretulad gamoTq

mas drois gansazRvrul monakveTSi;
•	 SemoqmedebiTi midgoma samuSaosadmi;
•	 moswavleTa daintereseba: rac ufro sainteresoa diskusia, miT ufro nakle

bia pasiuri monawileebi;
•	 yvelas aqvs azris gamoTqmis SesaZlebloba.

problemebi:

•	 mkacrad unda mowmdebodes diskusiis msvleloba, raTa is ar gadaizardos 
pirad SeuracxyofaSi;

•	 SeiZleba warmoiSvas sirTuleebi drois limitis dacvasTan dakavSirebiT;
•	 SeiZleba gamovlindes diskusiis calkeul monawileTa dominirebuli roli;
•	 Tu sadiskusio Tema moicavs axlo warsuls, moswavleebs SeiZleba Camouy

alibdeT (mSoblebis, naTesavebis, nacnobebis da a.S. gavleniT) stereotipebi 
mocemul sakiTxSi;

•	 moswavleebi xSirad kategoriulebi arian msjelobisas da ver aRiqvamen sa
pirispiro Tvalsazriss;

•	 diskusia moiTxovs seriozul mosamzadebel muSaobas.
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Ddiskusiis wesebi

•	 yovel monawiles gamosvlisaTvis erTnairad SezRuduli drois limiti aqvs 
(amis Sesaxeb moilaparakeben moswavleTa raodenobis gaTvaliswinebiT, mag
ram optimaluria – 1dan 3 wuTamde).

•	 gamosvlebi mimdinareobs organizebulad, wamyvanis nebarTviT.
•	 unda ecadoT Tqveni azri mokled, konkretulad da argumentirebulad. 

gamoTqvaT daimaxsovreT, rom saukeTeso mtkicebuleba aris – zusti, udavo 
faqtebi.

•	 ar SeiZleba gamomsvlels SeawyvetinoT saubari da miayenoT Seuracxyofa.
•	 dausviT Semxvedri kiTxvebi da diskusiaSi CaabiT rac SeiZleba meti monawile.
•	 diskusiis mizania – ara gamarjvebulis gamovlena, aramed konsensusis (saer

To SeTanxmebis) miRweva.
•	 Tu dasabuTebulia, rom Tqveni azri mcdaria, aRiareT oponentis simarTle.
•	 uaryofisa da damtkicebis dros ilaparakeT mkafiod, ubralod, zustad, sa

survelia Tqveni sityvebiT, da ara `qaRaldis mixedviT~.
•	 saWiroa yvela poziciis ganxilva.
•	 diskusiis msvlelobisas mis monawileebs SeuZliaT Seicvalon TavianTi pozi

cia.
•	 dasasruls yovelTvis unda gakeTdes ganzogadeba.

momzadeba diskusiisaTvis

Tu moswavleebi diskusiaSi pirvelad iReben monawileobas, saWiroa ufro de
talurad gavacnoT maT diskusiis msvleloba da wesebi, romlebic sasurvelia 
davurigoT TiToeul moswavles.

diskusiis msvleloba

diskusiis dasawyisSi maswavlebeli kidev erTxel Seaxsenebs moswavleebs disku
siis wesebs.
maswavlebeli xsnis diskusias, wamowevs gansaxilvel sakiTxebs, aZlevs sityvas 
diskusiis moinawiles, afiqsirebs dros.

diskusiis dasasruli

diskusiis wamyvani  ganazogadebs sadiskusio sakiTxs da gaakeTebs daskvnebs.
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diskusiis monawilis samaxsovro

 isaubreT Riad da miukerZoeblad.

 ar gadaakeToT sxvisi naTqvami Tqven sasargeblod.

 naTlad da gasagebad CamoayalibeT Tqveni azrebi.

 isaubreT mokled da konkretulad.

 diskusiis dros daicaviT wesrigi, yuradRebiT mousmineT sxvis azrs, nu Sea  
 wyvetinebT sxvas saubars.

 saukeTeso mtkicebulebaa – faqtebi, argumentebi, logika.

 dasabuTebisas an uaryofisas isaubreT mkafiod, naTlad da gasagebad.

 Tu Tqveni poziciis mcdaroba dasabuTebulia, aRiareT igi.

 Tqveni gamosvlis dasrulebisas gaakeTeT mokle ganzogadeba. 

maswavleblis samaxsovro

 mieciT moswavleebs instruqcia diskusiis msvlelobis Sesaxeb.

 saWiroa diskusiis wayvana – amas akeTebs maswavlebeli an winaswar momzade
 buli moswavle.

 diskusiis wamyvanma ar unda gaukeTos komentari gamoTqmul azrebs, ar unda  
 Camoayalibos, ar unda ganazogados da Caasworos diskusiis monawileTa  
 naTqvami.

 diskusia unda mimdinareobdes Tavisufal, laR atmosferoSi.

 diskusiis wamyvanma Tvalyuri unda adevnos, raTa yvela msurvels mieces 
 azris gamoTqmis SesaZlebloba.

 SeiZleba ganisazRvros dro TiToeuli gamosvlisaTvis.

 diskusiis wamyvanma Tvali unda adevnos wesrigis dacvas, dauSvebelia   
 saubari da yuradRebis gadatana sxva rameze.

 diskusiis dasasruls wamyvani ganazogadebs da akeTebs daskvnebs. moswavle  
 ebi Caiweren wamyvanis ganzogadebasa da daskvnebs.
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 referatis momzadeba

Tu diskusiis Tema farToa da moswavleebs mis mimarT gauCndaT interesi, mas
wavlebels SeuZlia SesTavazos es Tema SemdgomSi individualurad an wyvilebSi 
samuSaod referatis mosamzadeblad. gamokvleuli sakiTxi SeiZleba iyos kargi 
safuZveli Semdgomi muSaobisaTvis – eses, Temis dasawerad.
Tema referatisaTvis SearCieT maswavlebelTan SeTanxmebiT.

referatis mosamzadeblad moswavle unda gaecnos sxvadasxva tipis istoriul 
wyaroebs da literaturas. mizanSewonilia Seadginos konspeqti, romelic Semd
gomSi gamoadgeba informaciis ganzogadebis, sinTezis, analizisa da daskvnebis 
gamotanisTvis.

moswavlis samaxsovro 

rogor SevadginoT konspeqti

•	 CainiSneT wignis avtori, saxelwodeba, gamoSvebis weli, qveyana da gamomcem
loba, sadac gamovida wigni.

•	 yuradReba miaqcieT wignis Seqmnis dros arsebul istoriul situacias. mas 
SesaZlebelia gavlena moexdina wignis Sinaarsze.

•	 Canawerebi SeiZleba gakeTdes `Tqveneul enaze~, e.i. mas Semdeg rac aRqmulia 
dawerilis azri, Tqveni sityvebiT, mokled CamoayalibeT Temis arsi.

•	 mizanSewonilia vawarmooT Canawerebi furclebze an mcire zomis baraTebze – 
es gagiiolebT informaciis gamoyenebasa da sistematizacias. aseve, mogcemT 
met SesaZleblobas Tavisuflad moqmedebisaTvis.

•	 gamoiyeneT xazgasmis xerxi, raTa moiniSnoT mTavari. yvelaze mniSvnelovani 
SegiZliaT gansxvavebuli SriftiT daweroT. gamoiyeneT Semoklebebi.

•	 konspeqtSi datoveT Tavisufali adgili Semdgomi damatebebisaTvis, SeniS
vnebisaTvis, ucxo sityvebis ganmartebisaTvis, pirovnebaTa `gaSifvrisaTvis~.

•	 Tu kiTxvis dros CamogiyalibdaT Tqveni daskvnebi, mosazrebebi, Sexedule
bebi, dasazustebeli SekiTxvebi, maSin CainiSneT isini, rom ar dagaviwydeT. 
xSirad kiTxvis dros gagiCndebaT Rirebuli, originaluri ideebi, romlebic 
Tqvens gamokvlevas ufro sainteresos gaxdis.

•	 daicaviT citirebis wesebi. Tu Tqvens teqstSi aris citata, is moaTavseT 
brWyalebSi. citatis qveS miuTiTeT wyaro da gverdi. 

•	 wignis kiTxvisas yuradReba miaqcieT avtoris miTiTebebs wyaroebsa da lite
raturaze. SesaZlebelia, sasurveli iyos Tavadac SeiswavloT zogierTi maT
gani.
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moswavlis samaxsovro

rogor daiweros referati

•	 gaecaniT saxelmZRvaneloebSi arsebul masalas arCeul Temaze.

•	 gaecaniT istoriul wyaroebsa da literaturas.

•	 CamoayalibeT referatis Tema da daakonkreteT problemis arsi.

•	 gaiazreT sakiTxebis ganxilvis Tanmimdevroba.

•	 SeadgineT referatis gegma.

SesavalSi daasabuTeT Temis arCevani, aCveneT misi mniSvneloba da aqtualu
roba.

Temis Sinaarsis gaSlisas, daicaviT Txrobis Tanamimdevroba da logika. ar da
gaviwydeT sxvisi naazrevis miTiTeba.

dasasruls CamoayalibeT daskvnebi, ganmarteT, rogoria Tqveni wvlili 
gaweul samuSaoSi.

naSromis bolos SesaZlebelia iyos danarTi: cxrilebi, diagramebi, ilustra
ciebi da sxva masalebi. Yyovelive es SesaZlebelia CarToT ZiriTad teqstSic.

gamoyenebuli wyaroebisa da literaturis sia naSroms daerTvis boloSi.

•	 Tqveni gamokvlevis Sedegi moiyvaneT sistemaSi da daaxarisxeT referatis 
gegmis Sesabamisad.

•	 moiZieT da CarTeT naSromSi ilustraciebi da rukebi.

•	 gaakeTeT daskvnebi, gadaamowmeT, Seesabamebian Tu ara im faqtebs, romlebic 
Tqven gamoiyeneT.

•	 referatis wakiTxvis win gaacaniT msmenelebs gamoyenebuli literatura da 
referatis gegma, SesaZlebelia gamoiyenoT diagramebi an grafikebi.

•	 moxsenebis dros isaubreT nela da garkveviT, ar dagaviwydeT mTavaris gamo
yofa. 

SeecadeT msmenelebs referatis wakiTxvis Semdeg mkafiod da amomwuravad 
gasceT kiTxvebze pasuxi.
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P proeqtze muSaoba

 proeqti – aris gansakuTrebuli saxis jgufuri samuSao, romlis Ses
rulebisTvisac aucilebelia xangrZlivi dro (erTi dRidan ramdenime 
Tvemde).

 es aris didi samuSao raime Temaze, romlis Sinaarss upiratesad Tavad 
moswavleebi gansazRvraven.

 proeqtze muSaoba warmoaCens moswavleTa mier codnis damoukideblad 
miRebis unars.

 maswavleblis roli – iyos iniciatori da mrCeveli.
 proeqti – aris saSualeba, romelic:

 xels uwyobs moswavleTa aqtiurobas saswavlo procesis organizebasa da 
realizaciaSi.

 exmareba, Rrmad aiTvisos konkretuli saswavlo masala sxva sagnebTan da 
realur cxovrebasTan kavSirSi.

 xels uwyobs keTilganwyobili da gulwrfeli saswavlo garemos Seqmnas, 
moswavleTa da maswavlebelTa TanamSromlobas.

 Tavad proeqti warmoadgens saswavlo mizans – process, romlis drosac 
sruldeba saerTo samuSao.

 moswavleebi, TanamSromlobisas swavloben codnis praqtikaSi 
 gamoyenebas da Sefasebas:

 pozitiur urTierTdamokidebulebas.
 uwyvet urTierTmoqmedebas.
 TiToeulis SesaZleblobas, gaiazros Tavisi wvlili.
 pirad pasuxismgeblobas erToblivad gaweul saqmianobaSi.
 socialuri urTierTmoqmedebis Cvevebis dauflebas.
 jgufuri (gunduri) muSaobis Cvevebis ganviTarebas.

 jgufSi muSaoba:

 jgufi yalibdeba interesebis principiT – moswavleebi ewerebian sapro
eqto jgufSi konkretuli TemiT.

 miznis dasaxva.
 dagegmva.

 Pproeqtis realizacia

 dagegmili davalebis Sesruleba.

 samuSaos Sedegebis prezentacia:

1. proeqtis saxelwodeba da avtori (avtorebi).
2. Sesavali – proeqtis arsi, mizani da amocanebi, avtoris motivaciis gadmo

cema.
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3. dasabuTeba da muSaoba – situaciis aRwera, warmodgena konkretuli Tem
isTvis xelmisawvdom informaciaze,  msjeloba mocemuli Temis irgvliv 

da Sedegebi, gamoyenebuli meTodebis dasabuTeba da aRwera.
4. angariSi samuSaos msvlelobaze – hipoTezebze, sakiTxis gadaWris saSu

alebis arCevanze, samuSaos Tanmimdevrobaze da Sedegebis Sefasebis kri

teriumebze, SemsrulebelTa individualur wvlilze.
5. Sedegebis analizi – ra aris miRweuli, ra sferoSi iyo warumatebloba da 

a.S.
6. ganzogadeba da daskvnebi – pirveladi hipoTezis damtkiceba an uaryofa, 

samuSaos msvlelobis mokle mimoxilva, gamoyenebuli meTodebis Sefase
ba, samuSaos xarisxisa da Sedegebis sakuTari Sefaseba, aseve proeqtis 
ganxorcielebis efeqtis monaxazi da samuSaos gagrZelebis SesaZle

bloba.

 proeqtis Sefaseba

 Sefasebis umniSvnelovanesi saxeoba aris – sakuTari Sefaseba – romelsac 
adgili aqvs proeqtis damuSavebis drois manZilze. moswavleebi afaseben 
Segrovebul informacias, erTmaneTs, TanamSromlobas, TavianT wvlils 
da jgufis erTobliv samuSaos;

 maswavlebeli afasebs moswavleTa muSaobas rogorc konsultanti. igi ex
mareba moswavleebs SeamCnion da aRmofxvran warumatebloba; rekomenda
cias uwevs moqmedebis xerxebs. misi Sefasebis mizania urCios, daexmaros;

 moswavleebma unda icodnen samuSaos Sefasebis kriteriumebi – ras elian 
maTgan. sasurvelia, Sefasebis kriteriumebi Camoyalibdes moswavleebTan 
erTad;

 proeqtis xarisxi mTlianobaSi rom Sefasdes, unda gaviTvaliswinoT pro
eqtis damuSavebis rogorc procesi, aseve Sedegi (Seesabameba Tu ara is 
dasaxul mizans). 
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interviu
(Tema – ganaTleba)

 moswavleebi winaswar iReben saSinao davalebas:
daiwyon masalebis Segroveba Temaze mag.: `ganaTlebis struqtura da Sinaarsi 
saqarTveloSi sabWoTa reJimis dros~.
 Temis asaTviseblad SeiZleba gamoiyenon sxvadasxva meTodi:
 interviu.
 Segrovebuli informaciis damoukideblad damuSaveba.
 jgufebSi muSaoba.
 pirveli davaleba masalis Segrovebaa: interviu CamoarTviT mSoblebs, 

mezoblebs, nacnobebsa da sxva adamianebs, romlebmac ganaTleba miiRes sab
WoTa periodSi.

 gakveTilze muSaoben jgufebad, TiToeuli jgufi miiRebs erTnair samuSao 
furclebs da wyaroebs.

maswavleblis samaxsovro

interviu iSviaTad gamoiyeneba istoriis gakveTilze, radgan cotaa iseTi 
Tema, romelic am meTodis gamoyenebis saSualebas iZleva. Tumca axlo war
sulis Sesaswavlad es meTodi SeiZleba Zalian warmatebulad gamoviyenoT.

intervius upiratesoba:

•	 iZleva Temis ufro detalurad aTvisebis SesaZleblobas;

•	 SesaZleblobas iZleva miviRoT araoficialuri cnobebi, romlebic adre 
ar gamoqveynebula;

•	 SesaZleblobas iZleva movisminoT sxvadasxva azri erT sakiTxze;

•	 SesaZleblobas aZlevs moswavleebs, ganiviTaron urTierTobis Cvevebi 
individualuri saubrisas.

intervius meTodis gamoyenebisas maswavlebels unda axsovdes, rom:

• interviu SeiZleba gamoviyenoT rogorc winaswar micemuli saSinao dava
leba axali Temis asaTviseblad,aseve gakveTilze, winaswar avirCevT mo
swavleebs Soris `eqspertebs~, `Jurnalistebsa~ da msmenelebs, da winas
war SevamzadebT maT;

• moswavleebma aucileblad unda axsnan intervius mizani;

• moswavleebs unda SevTavazoT kiTxvebis nimuSebi, romlebic unda davus
vaT gamosakiTx pirebs;

• moswavleebs SeiZleba SevTavazoT `Jurnalistis~ samaxsovro (rogor 
warvmarToT interviu).
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`Jurnalistis~ samaxsovro

 intervius CamorTmevamde, moiZieT literatura da sxva cnobebi TqvenT
vis saintereso sakiTxze, Temaze, pirovnebaze.

 zustad gansazRvreT intervius mizani.

 SekiTxvebi unda Camoyalibdes mkafiod da gasagebad.

 SekiTxvebi unda dasvaT koreqtulad, gaiTvaliswineT im pirovnebis 
asaki, visac intervius CamoarTmevT.

 aucileblobis SemTxvevaSi SeiZleba dasvaT misaxvedri SekiTxvebi da amiT 
Tavidan aiciloT im pirovnebis daZabuloba,  visac intervius arTmevT.

 daimaxsovreT, rom Rimili yovelTvis ufro met keTilganwyobas gamoiw
vevs Tqven mimarT.

  SekiTxvebis nimuSebi interviusaTvis

 rodis da romel skolaSi swavlobdiT?

 gqondaT ganaTlebis miRebis sxva saSualeba?

 SegeZloT Tu ara damatebiT migeRoT musikaluri da mxatvruli ganaT
leba?

 romel sagnebs eqceoda skolaSi meti yuradReba?

 rogori STabeWdilebebi, mogonebebi dagrCaT Tqveni gakveTilebidan 
(pozitiuri, negatiuri)?

 ra ufro metad dagamaxsovrdaT Tqveni skolis cxovrebidan?

 sad swavlobdiT skolis damTavrebis Semdeg? rogori ganaTleba miiReT 
Tqven?

 SesaZlebeli iyo sazRvargareT ganaTlebis miReba?

 Tqven rom SegeZloT yvelafris Tavidan dawyeba, ras SecvlidiT gana
Tlebis sistemaSi (romel sagnebs SecvlidiT, SeamcirebdiT saaTebis 
raodenobas, ras daamatebdiT)?

 xedavT gansxvavebas Tqveni drois ganaTlebis sistemasa da dRevandels 
Soris? Tu xedavT, maSin ra gansxvavebebia?

 gixdebodaT ukanasknel wlebSi Tqveni codnis Sevseba an Tavidan swavla? 
ra mizeziT?
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  miznebi
 CamouyalibdeT moswavleebs warmodgena ganaTlebaze saqarTveloSi sabWoTa reJimis 

dros.
 CamouyalibdeT kritikuli midgoma warsulis Sesaxeb arsebuli informaciisadmi.
 ganuviTardeT urTierTobis Cvevebi individualur saubarSi.
 ganuviTardeT individualuri saubrisas aucilebeli informaciis miRebis unari.
 CamouyalibdeT warsulis movlenisadmi Tanamosaubris piradi damokidebulebis 

gansazRv ris unari.
 ganuviTardeT miRebuli informaciis ganzogadebis, sinTezirebisa da daskvnebis gamota

nis unari.

jgufSi muSaobis etapebi

1. muSaoba #1 samuSao furcelTan (inter
vius statistikuri damuSaveba).

2. TiToeuli jgufis warmomadgene
li amzadebs mokle cnobas, avsebs 
ganmazogadebel tabulas dafaze an did 
furcelze.

3. eyrdnoba ra moswavleebis mier Segrove
bul masalas, maswavlebeli ganazoga
debs gegmis mixedviT:
•	 rogor adamianebs CamoarTves inter

viu (sqesi, asaki, ganaTleba);
•	 romeli sagnebis amoReba surdaT maT 

saskolo programidan;
•	 romeli sagnebis aTviseba surdaT maT 

damatebiT;
•	 ratom surdaT maT damatebiT aeTvise

binaT swored es sagnebi;
•	 riTi gansxvavdeba im drois ganaT

lebis Sinaarsi Tanamedrovesagan.
4. moswavleebi, ganixilaven ra TavianT 

interviuebs, daadastureben, ra prob
lemebi darCaT kidev gasarkvevi, romeli 
cnobebi, masalebi ara aqvT sakmarisi.
yovelives Caiweren samuSao rveulSi an #1 
samuSao furcelze.

5. TiToeuli jgufi naSromis Sesadgenad 
uRebs wyaroebsa da aucilebel infor
macias, tabulis Sevsebisas (samuSao 
furceli #2).

6. SesaZlo Sedegi:
•	 Temis aTvisebis Semdeg moswavleebma 

saxlSi unda daweron TemaaRwera.
•	 TiToeuli jgufi moamzadebs Jur

nals skolis cxovrebaze sabWoTa 
epoqaSi.

•	 TiToeuli jgufi damatebiT agrovebs 
eqsponatebs da amzadebs gamofenas 
ganaTlebis Sesaxeb sabWoTa epoqaSi.

      
wyaro 1.
`skkp gaagrZelebs saxalxo ganaTlebis 
sistemis srulyofas socialekonomikuri 
ganviTarebis daCqarebis, komunisturi 
mSeneblobis perspeqtivebis, mecnierebi
sa da teqnikis progresiT wamoweuli 
moTxovnebis gaTvaliswinebiT. qveya
naSi mimdinare zogadsaganmanaTleblo da 
profesiuli skolis reforma eyrdnoba 
erTiani SromiTi politeqnikuri skolis 
leninuri principebis SemoqmedebiT gan
viTarebas, da misi mizania – kidev ufro 
aamaRlos axalgazrdobis ganaTlebisa da 
aRzrdis done~.

(Програма  КПСС  (новая редакция) // 
Материалы ХХVI сьезда КПСС. М.,1986, 
с.167.)

wyaro 2.
`erTerT gadamWrel pirobas saxalxo 
ganaTlebis warmatebiT ganviTarebisaT
vis warmoadgens zogadsaganmanaTleblo 
skolis mizanmimarTuli partiuli xelmZ
Rvaneloba. saSualo ganaTlebis miRebis 
aucilebloba ganviTarebuli socializ
mis etapze warmoadgens saskolo saqmeSi 
partiis politikis Sedegs, socialisturi 
revoluciis leninuri Teoriis dadge
nilebebis cxovrebaSi ganxorcielebas. 
< . . . > sabWoTa skolis ZiriTadi  sagan
manaTlebloaRmzrdelobiTi amoca
naa – CamovuyaliboT axalgazrda Taobas 
mecnieruli, marqsistulleninuri mso
flmxedveloba, aRvzardoT komunizmis 
saqmisaTvis ideurad mtkice, Seupovari 
mebrZolebi. TiToeuli saswavlo sagani 
aiaraRebs moswavleebs faqtobrivi cod
niTa da msoflmxedvelobiTi xasiaTis gan
zogadebebiT, amzadebs maT dialeqtikuri 
materializmis ZiriTadi debulebebis 
aTvisebisaTvis~.
(XXVI  съезд КПСС и развитие народного 

образования в СССР.  М., 1982. с.33, 96.)
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samuSao furceli #1 

1. intervius statistikuri mimoxilva                                        
gamokiTxulTa saerTo ricxvi.           mamakacebi;       qalebi.

2. rodis miiRes ganaTleba
5060ian wlebSi;      7080ian wlebSi ;   8090ian wlebSi.  

3. miRebuli ganaTleba
8wliani;     saSualo specialuri;     saSualo;     umaRlesi.

4. saswavlo programis romeli sagnebi miaCndaT zedmetad sabWoTaA pe-
riodSi?

5. romeli sagnis damatebas isurvebdnen TavianTi ganaTlebisaTvis sab-
WoTaA periodSi?

6. ra gansxvaveba aRniSnes maT ganaTlebis Sinaarssa da struqturaSi 
dRevandelsa da TavianTi drois ganaTlebas Soris?

7. romeli kiTxvebi darCa pasuxgaucemeli interviusa da naSromis 
daweris Semdeg?
1…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 samuSao furceli #2

     SeadareT sabWoTa periodis ganaTlebis sistema Tanamedroves.

sabWoTa periodi                      Tanamedrove

1. ganaTlebis miznebi

2. ganaTlebis struqtura

3. ganaTlebis Sinaarsi

4. ganaTlebis prestiJi

5. dadebiTi ganaTlebaSi

6. uaryofiTi ganaTlebaSi

7. axalgazrdul organizaciaTa saqmianoba saswavlo dawesebulebebSi

dawereT moTxrobaaRwera Temaze: `ganaTlebis struqtura da Sinaarsi 
saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis dros~.
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moswavleTa mier Sedgenili ganaTlebis sistemis sqemis nimuSi

8 wliani ganaTleba

profesiulteqnikuri 
saswavlebeli

dRis an saRamos
saSualo skola

teqnikumi
(4wliani)

samuSao

teqnikumi (2wliani) instituti, 
akademia, universiteti

aspirantura

ganaTlebis sistema 50-80-ian wlebSi

skolamdeli 
ganaTleba

zogadsaganmanaTle
blo skola

saSualo specialuri
ganaTleba

sabavSvo baRi dawyebiTi skola

8wliani skola

saSualo skola

teqnikumi

profesiul
teqnikuri 

saswavlebeli

umaRlesi 
ganaTleba

dauswrebe
li swavleba

dRis swav
leba

saRamos 
swavleba
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ganaTlebis sistemis struqtura da Sinaarsi 

saqarTveloSi sabWoTa reJimis dros 

(moswavlis Semajamebeli naSromi )

sabWoTa xelisuflebis wlebSi adamians hqonda SesaZlebloba, mieRo skolam
deli, zogadi saSualo, saSualo specialuri da umaRlesi ganaTleba. 

skolamdeli ganaTlebis miReba SeiZleboda saxlSi an sabavSvo baRSi. Svidi 
wlidan unda Sesuliyvnen zogadsaganmanaTleblo skolaSi, romelic Seicavda 
dawyebiT, rvawlian da saSualo skolas. saSualo specialuri ganaTlebis miReba 
SeiZleboda rvawledis an aTi klasis damTavrebis Semdeg, profesiulteqnikur 
saswavlebelSi an teqnikumSi, xolo umaRlesi ganaTleba – mxolod aTi klasis 
Semdeg akademiaSi, institutSi an universitetSi. skolaSi igive sagnebi iswavle
boda, rac dRes, magram meti yuradReba eTmoboda rusuli enis, maTematikisa da 
fizikis Seswavlas. 

erovnul saSualo skolebSi moswavleebi erTi wliT mets swavlobdnen, vid
re rusulSi. am skolebSic didi yuradReba eqceoda rusul enas da es xdeboda 
erovnuli enis xarjze. cotas swavlobdnen skolebSi ucxo enebs da ar iswavleboda 
informatika. ganaTlebis sabWoTa sistemis mizani iyo moswavleebSi mecnieruli, 
marqsistulleninuri msoflmxedvelobis Camoyalibeba, komunizmis ideurad mt
kice mSeneblebis aRzrda. skolaSi moqmedebda komkavSiruli da pioneruli organ
izaciebi, romlebsac unda aRezarda moswavleebi ̀ komunisturi suliskveTebiT~. 

magram es organizaciebi dakavebulebi iyvnen agreTve imiT, rom awyobdnen 
dasvenebis saskolo saRamoebs, konkursebs, viqtorinebs, turistul laSqrobebs 
ada sxva gasarTob RonisZiebebs, ufrosebi siamovnebiT ixseneben saskolo da stu
dentur wlebs, magram naklebad – gakveTilebsa da leqciebs; ufro metad imas, rac 
iyo gakveTilebisa da leqciebis miRma: ̀ maSin Cven gvqonda turistuli Sekrebebi, 
megobrobis saRamoebi. CvenTan Camodiodnen stumrebi sxva respublikebidan. mo
sawyenad ar gvecala~.
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seminari

maswavleblis samaxsovro seminaris Sesaxeb

seminari – aris mecadineobis forma, romlis drosac moswavleebi masalis da
moukideblad aTvisebis Semdeg asruleben davalebas, koleqtiurad ganixilaven 
winaswar dasmul kiTxvebs.
maswavlebelma, romelic seminaruli muSaobis organizebas axdens, unda gaiTvalis
winos, rom:

 ara ugvianes ori kvirisa seminaramde unda gaacnos klass seminaruli muSaobis 
gegma;

 gegmasTan erTad moswavleebs unda SesTavazos rekomendirebuli literaturis 
sia;

 sasurvelia zustad miuTiToT amocanebi TiToeul wyarosTan damoukideblad 
muSaobis dros:

•	 ras unda miaqcion yuradReba;
•	 ra formiT Seasrulon samuSao – daakonspeqton, Seadginon gegma, daweron refe

rati, daweron Tezisebi, Seadginon Tematuri baraTebi da a.S.
•	 literaturis siaSi ZiriTadi literatura unda gamoiyos damatebiTisagan;
 calkeul moswavleebs an jgufebs SeiZleba damatebiTi davaleba mivceT: Seag

rovon masala raime sakiTxze, moamzadon sainformacio cnoba da a.S.
 maswavlebeli zedmetad ar unda Caerios seminaris msvlelobaSi, magram unda 

ecados mis warmarTvas provokaciuli SekiTxvebis dasmiT;
 gamosvlisas moswavleebs SeuZliaT gamoiyenon TavianTi Canawerebi, magram 

sityvasityviT ar unda ikiTxon naweri;
 moswavleTa diskusiaSi Casabmelad, klasis momzadebis donis gaTvaliswinebiT, 

SeiZleba gamoviyenoT Semdegi variantebi:
•	 gamoviZaxoT konkretuli moswavleebi saubris dasawyebad;
•	 SevTavazoT gamosvla msurvelebs;
•	 upirveles yovlisa, SevTavazoT gamosvla naklebad aqtiur da sustad momzade

bul moswavleebs, radgan ukeT momzadebulebs SeuZliaT Seitanon Semdeg dam
ateba da amiT aamaRlon gamosvlebis done.
seminari mizanSewonilia movawyoT Temis aTvisebis SualedSi an dasasruls, 
roca moswavleebs ukve aTvisebuli aqvT gansaxilveli Temis codnis minimumi.

seminaris mniSvneloba:

 stimuls aZlevs da amowmebs moswavleTa gagebisa da analizis unars;
 kamaTisa da diskusiisas moswavleebi uRrmavdebian, sistematizacias axdenen da 

amyareben TavianT codnas;
 moswavleebs SesaZleblobas aZlevs, aqtiurad gamoiyenon sxvadasxva wyarodan 

miRebuli informacia;
 saseminaro mecadineobis momzadebisas moswavleebi iZenen damoukidebeli muSa

obis Cevebs;
 diskusiis msvlelobisas miRebuli codna ufro myaria.

ra unda gaviTvaliswinoT seminarisaTvis mzadebisas

 seminaris momzadeba moiTxovs did drosa da didi moculobis winaswar Sesas
rulebel samuSaos; SeiZleba wamoiWras sirTuleebi, Tu seminaris xelmZRvane

li da jgufi SeuTanxmeblad muSaobs, jgufi inertulia, pasiuria.
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seminaris Catarebis gegma

1. Sesavali. maswavlebeli lakoniurad ayalibebs Temas, mokled xsnis misi 
aTvisebis miznebsa da amocanebs.

2. faqtebis gadmocema. seminaris yvela monawile rigrigobiT asaxelebs 
faqtebs saxlSi momzadebuli masalidan. seminaris xelmZRvaneli (maswav
lebeli) Camowers faqtebs dafaze, daajgufebs Temebis mixedviT.

 moswavleebi Seafaseben dawerils da SeaqvT Sesworebebi, Tuki 
 aucilebelia.

3. hipoTezis wamoyeneba. moswavleebi wamoayeneben hipoTezebsa da daas
abuTeben. es keTdeba wyvilebad, naTqvami fiqsirdeba CanawerebSi; dasas
ruls yvela wyvili wamoayenebs erT, maTi azriT, yvelaze mniSvnelovan 
hipoTezas dasabuTebiT. maswavlebeli dafaze afiqsirebs moswavleTa 
mier dasaxelebul hipoTezebs.

4. diskusia klasSi. yvela wamoyenebuli hipoTezis Sefasebis Semdeg dafaze 
rCeba orisami hipoTeza.

5. gamosvlis formebi:
 a) zepiri gamosvla;
 b) plakatebis, karikaturebis da a.S. gamoyeneba;

g) Temis aTvisebis dros momzadebuli Jurnalebis, gamofenebis da a.S. 
gamoyeneba.

6.  ganzogadeba, daskvnebi (gaakeTebs seminaris xelmZRvaneli).
   
7.  daskvniTi ese (klasSi an saSinao davalebis saxiT).
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gonebrivi ieriSi

gonebrivi ieriSi didi raodenobis ideebis generaciis saSualebas iZleva drois 
mcire monakveTSi. am meTodis gamoyeneba TiToeuli moswavlis individualur 
aqtivobas moiTxovs da saerTo saqmeSi monawileobis gziT problemis erTob
livad gadawyvetas ganapirobebs.
E 
es aris meTodi, romelic xels uwyobs:

•	 komunikaciis
•	 SemoqmedebiTi azrovnebis
•	 sakuTari azris gamoTqmis
•	 informaciis daxarisxebis
•	 msjelobis, analizis
•	 Sefasebis unar-Cvevebis ganviTarebas.

Ggonebrivi ieriSis Catarebis wesi:

maswavleblis mier saswavlo miznis Sesabamisad xdeba Temis winaswari SerCeva da 
SekiTxvis saxiT Camoyalibeba. SekiTxvas unda hqondes moswavleTaTvis gasagebi 
forma da mkafiod unda iyos Camoyalibebuli. gonebrivi ieriSi or etapad xor
cieldeba.

I – ideebis generaciis etapi

saswavlo miznidan gamomdinare, maswavlebeli svams SekiTxvas. SekiTxvis das
mis Semdeg moswavleebi gamoTqvamen mosazrebebs. ideebis generaciis stadiaze 
daculi unda iyos Semdegi principebi:

1. azris gamoTqma nebayoflobiTi da Tavisufalia. moswavleebma unda ga
moTqvan mosazrebebi, roca maT surT. maT SeuZliaT gamoTqvan ramdenime 
mosazreba. idea SeiZleba iyos rogorc originaluri, ise sxvisi ideis gan
viTarebis Sedegi.

2. moswavleTa mier mosazrebis gamoTqmis dros ar unda davuSvaT kamaTi, 
mosazrebis kritika an Sefaseba. unda vimuSaoT principiT

 – yvela mosazreba misaRebia.

3. ideebis generaciis stadiaze mniSvnelovania ideebis raodenoba da       
 ara xarisxi. xarisxze msjeloba unda moxdes generaciis etapis 
 dasrulebis Semdeg (Sefasebis etapi).

4. yvela idea unda daiweros dafaze an did qaRaldze, maT Soris, yvelaze 
miuRebelic ki.
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5. Sefasebis win moswavleebs unda hqondeT dafiqrebis saSualeba.

6. ideebis generaciis periodis xangrZlivoba SeiZleba sxvadasxva iyos. 
gakveTilis miznidan gamomdinare, maswavlebelma unda gansazRvros, Tu 
rodis (imave gakveTilze Tu momdevno dRes) unda daiwyos Sefasebis eta
pi. mTeli am xnis ganmavlobaSi moswavleTa mier gamoTqmuli mosazrebebi 
dafaze an kedelze gakrul did qaRaldze unda eweros.

II – ideebis Sefasebis etapi

am etapis dasawyisSi mokled unda Sefasdes gamoTqmuli mosazrebebi. 
moswavleebs unda davusvaT SekiTxvebi da gavarkvioT, Tu romeli mosaz
rebebia msgavsi da SesaZlebelia Tu ara maTi gaerTianebaganzogadeba, 
msgavsi ideebis gaerTianebis Semdeg SesaZlebelia mcire diskusiis mowyo
ba maT avkargianobaze. amis Semdeg TiToeul moswavles unda mieces saSu
aleba, amoirCios ramdenime, misi azriT, yvelaze faseuli idea da ganala
gos isini mniSvnelobis mixedviT (yvelaze mniSvnelovani idea Seafasos 
yvelaze maRali quliT). qulebis Sejamebis Semdeg gamoikveTeba ramdenime 
idea, romelic, saerTo jamSi, klasma yvelaze Rirebulad daasaxela.
maswavlebelma, saswavlo miznis gaTvaliswinebiT, SesaZloa Secvalos 
Sefasebis etapi. mag., ZiriTadi aqcenti gadaitanos diskusiaze, Seafasos 
ideebi moswavleebTan SeTanxmebis gziT. Tumca, es SeTanxmeba ar unda iyos 
xelovnuri da maswavleblisgan Tavsmoxveuli.  
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momzadeba prezentaciisaTvis
hipoTezis wamoyeneba da misi damtkiceba

maswavleblis samaxsovro istoriis gakveTilze  

hipoTezis wamoyenebisa da damtkicebis Sesaxeb

istoriis gakveTilze hipoTezebis gamoyeneba exmareba codnaze damyarebu
li kritikuli azrovnebis Cvevebis an msjelobis unaris ganviTarebas. meqa
nikuri damaxsovreba da gadmocema SeiZleba daexmaros moswavles gamoimuS
aos faqtebisa da pirovnebaTa saxelebis enciklopediuri codna, magram mo
swavles unda SeeZlos, Seqmnas istoriuli faqtebisa da movlenebis sistema, 

romelic man kritikulad unda Seafasos axali informaciiT. 

  

Mmiznebi

 SeviqmnaT warmodgena, ra aris istoriuli hipoTeza.
 hipoTezis wamoyenebisa da Semowmebis unaris srulyofa.
 argumentebis wamoyenebisa da Sefasebis unaris srulyofa.
 sakuTari Tvalsazrisis Camoyalibebisa da diskusiaSi monawileobis una

ris srulyofa.

hipoTezebTan muSaobisaTvis yuradReba unda mivaqcioT or mniSvnelovan sagans:

1) faqti gansxvavdeba faqtis mtkicebisagan, magaliTad, aSSis prezidentis 
gamonaTqvami meore msoflio omis dasawyisSi: `Tqveni vaJiSvilebi ar gaig
zavnebian sxvis omSi monawileobisaTvis~, – faqtia, magram istorikosebi, 
masze dayrdnobiT, amtkiceben, rom aSSis prezidenti ar gegmavda omSi aSS
s SeiaraRebuli Zalebis CarTvas;

2) hipoTeza istoriaSi – igive ar aris, rac daskvna. istoriaSi hipoTezas Seu
Zlia axsnas, rogoria movlenis mizezebi, rogoria movlenis xasiaTi, aseve 
gamoaaSkaravos sakamaTo da Znelad dasamtkicebeli faqtebi. hipoTezas 
SeuZlia Riad datovos sakiTxi, Tu ar aris sakmarisi faqtebi, romlebic 
mas daamtkiceben an uaryofen. hipoTeza xsnis SesaZleblobas faqtebis 
araerTgvarovani Sefasebisa da azrTa sxvadasxvaobisaTvis.

imisTvis, rom moswavleebma gamoimuSaon kritikulad azrovnebis unari, hipoTe
zis wamoyenebisa da damtkicebisas unda gamoiyenon azrovnebis sxvadasxva unari, 
romelic SeiZleba Semowmdes rogorc werilobiT – eses an testirebis saSuale
biT, ise zepirad:
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 davusvaT kiTxvebi, romlebzedac pasuxis gacema hipoTezis wamoyenebas 
moiT xovs;                                                                                               
kiTxvebi ise unda Camoyalibdes, rom SesaZlebeli iyos maTze ramdenime 
araerTgvarovani pasuxis gacema. magaliTad: `amierkavkasiis respublikeb
Si igrZnoba dRemde sabWoTa reJimis Sedegebi?~

 wamovayenoT erTmaneTis sawinaaRmdego hipoTezebi, raTa pasuxi gaeces am 
kiTxvebs;

hipoTeza unda Seicavdes erTsa da imave movlenaze damatebiTi an sawinaaRm
dego mtkicebulebis wamoyenebis SesaZleblobas, magaliTad: `sabWoTa reJimi 
sakmaod xangrZlivad arsebobda, imisaTvis rom Rrmad gaedga fesvebi adami
anTa cxovrebasa da SegnebaSi~. an `dRemde arian Sromisunariani asakis adami
anebi, romlebic swavlobdnen da TavianTi kariera daiwyes sabWoTa reJimis 
pirobebSi, maT unari ar SeswevT, swrafad Seicvalon TavianTi Sexedulebebi 
da azrTa wyoba~.

 wamovayenoT logikuri argumentebi hipoTezis dasamtkiceblad;
 argumenti – aris faqtis  an faqtebis erTianobis damamtkicebeli sabuTi. 

gansazRvrul periodSi saxelmwifos politikis codna wamoyenebuli 
hipoTezis damtkicebis saSualebas iZleva. magaliTad, pirveli mtkicebi
saTvis argumenti SeiZleba sabWoTaA sistemis  yovlismomcveli kontroli 
iyos, romelic uflebas ar aZlevda arc calkeul adamianebs da arc sax
elmwifos mTel regionebs, ganviTarebuliyo gamorCeulad.

 gamoviyenoT faqtebis codna argumentis dasamtkiceblad;
 unda gvaxsovdes, rom faqti gansxvavdeba faqtis damtkicebisagan. faqti 

– es konkretuli ambavia, movlena an gamonaTqvami, romelsac aqvs gansaz
Rvruli adgili da dro.

 uarvyoT sapirispiro mtkicebuleba da dasabuTeba;
 Temam sabWoTa reJimze amierkavkasiis respublikebSi SeiZleba moiTxovos 

dasabuTebisaTvis sabWoTa periodis oficialuri lozungebi, magaliTad: 
`ssrk mSvidobianobis burjia mTel msoflioSi~ da a.S.

 davusvaT analitikuri SekiTxvebi axali damatebiTi informaciis irgv
liv, raTa SevamowmoT Cveni hipoTeza da misi dasabuTeba.

 Tu hipoTeza – amierkavkasiis respublikebSi sabWoTa reJimis Sedegebis 
arsebobis Sesaxebaa, maSin moswavlisaTvis mniSvnelovani iqneba, moiZios 
damatebiTi informacia socializmis Sedegebze sxva adgilebSi an situa
ciis gansxvavebaze Tavad amierkavkasiis respublikebSi. mniSvnelovania, 
rom axali informacia avsebdes  ukve arsebul SerCeul faqtebs da kavSiri 
hqondes wamoyenebul hipoTezasTan.
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moswavlis samaxsovro 
istoriul hipoTezebTan muSaobisaTvis

hipoTeza [berZn. hypothesis varaudi] – raime movlenis asaxsnelad wamoyeneb
uli mecnieruli varaudi, romlis ueWveloba jer ar aris damtkicebuli.
(WabaSvili m., ucxo sityvaTa leqsikoni, saskolo gamocema, Tb., 1999, gv. 242.)

istoriul mecnierebaSi hipoTezebTan muSaobisaTvis yuradReba unda mi
vaqcioT or mniSvnelovan sagans:

1) faqti gansxvavdeba faqtis mtkicebisagan, magaliTad aSSs prezidentis 
gamonaTqvami meore msoflio omis dasawyisSi: `Tqveni vaJiSvilebi ar gaig
zavnebian sxvis omSi monawileobisaTvis~, – faqtia, magram istorikosebi, 
masze dayrdnobiT, amtkiceben, rom aSSs prezidenti ar gegmavda omSi aSSs 
SeiaraRebuli Zalebis CarTvas;

2 ) hipoTeza istoriaSi – igive ar aris rac daskvna. istoriaSi hipoTezas 
SeuZlia axsnas, rogoria movlenis mizezebi, rogoria movlenis xasiaTi, 
aseve gamoaaSkaravos sakamaTo da Znelad dasamtkicebeli faqtebi. hipoTe
zas SeuZlia, Riad datovos sakiTxi, Tu ar aris sakmarisi faqtebi, romle
bic mas daamtkiceben an uaryofen. hipoTeza xsnis SesaZleblobas faqtebis 
araerTgvarovani SefasebisaTvis da azrTa sxvadasxvaobisaTvis.

hipoTezis damuSavebisa da damtkicebisas icaven sam safexurs.

1. hipoTezis wamoyeneba (ganzogadebuli varaudi romelime epoqaze, mov
lenaze an procesze mTlianad).

2. moiZebnos argumentebi, romlebic daamtkicebs an uaryofs Tqvens hipo
Tezas (mtkicebulebis wamoyeneba faqtebze an faqtebis erTianobaze).

3. moiZebnos erTi an ramodenime faqti, romlebic daadastureben imas, ra
sac Tqven amtkicebT.

alternativebTan muSaobis samaxsovro

alternativebTan muSaobisas sasurvelia Semdegi Tanmimdevrobis dacva.

1. CamovayaliboT yoveli SemoTavazebuli variantis arsi.
2. ganimartos yoveli variantis istoriuli dasabuTeba.
3. ganimartos damokidebuleba sxvadasxva alternativisadmi, SeirCes 

yvelaze ufro Sesabamisi.
4. gairkves uaryofili versiebis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi.
5. dasabuTdes gakeTebuli arCevani.
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sanimuSo gakveTilebis aRwera

1. Temis saTauri: istoriis qronologia. kalendari (paragrafi 2)

1 saaTi

gakveTilis mizani:

● drois dayofis, kalendris Seqmnis aucileblobis gaazreba;

● istoriuli wyaroebis ganxilvisa da problemebis gamoyofis, maTi gaanalizebis una
ris gamomuSaveba;

● SedarebaSepirispirebis, msjelobis, Sefasebisa da daskvnebis gamotanis unar
Cvevebis ganviTareba;

● diskusiis warmarTvis, argumentirebis Cvevebis daufleba.

gakveTilis meTodi:

● jgufSi muSaoba;

● prezentacia;

● diskusia.

mosalodneli Sedegebi:

● moswavle aanalizebs sxvadasxva kalendars Soris arsebul gansxvavebebs;

● acnobierebs drois dayofis pirobiTobas.

gakveTilis msvleloba:

1. Sesavali – moswavleebs vacnobT gakveTilis Temas da mis irgvliv Sesasrulebel 
samuSaos – 35 wT.

2. klass vyofT jgufebad da vaZlevT davalebas –15 wuTis ganmavlobaSi ganixilon 
wyaroebi 12 da damatebiTi cnobebi, gaakeTon daskvnebi; imuSaon SekiTxvebze;

3. samuSao jgufebis prezentacia – 1015 wuTi;
4. klasi afasebs warmodgenil prezentaciebs – usvams SekiTxvebs warmodgenil 

Sexedulebebs, msjelobs maT garSemo da akeTebs daskvnebs – 810 wT.

saSinao davaleba:

Semdegi gakveTilisTvis daamuSaon #paragrafis teqsti; werilobiT ganmarton, ras 
niSnavs religiuri da antireligiuri kalendari. 

VI. aqtivobebis tipebis praqtikuli gamoyenebis nimuSebi.  

meToduri rekomendaciebi konkretuli 

gakveTilebisaTvis
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2. Temis saTauri: bizantiuri istoriografia. evsebi, gelasi da prokofi 

kesarielebi. agaTia sqolastikosi (paragrafi 24)

1 saaTi

gakveTilis mizani:

● bizantiuri istoriuli mwerlobis ZiriTadi kanonebisa da Janrebis gamoyofa;

● istoriuli wyaroebis ganxilvisa da problemebis gamoyofis, maTi gaanalizebis una
ris ganviTareba;

● SedarebaSepirispirebis, msjelobis, Sefasebisa da daskvnebis gamotanis unarCve
vis ganviTareba;

● diskusiis warmarTvis, argumentirebis Cvevebis daufleba.

gakveTilis meTodi:

● jgufSi muSaoba;

● prezentacia;

● diskusia;

● damoukidebeli samuSao (SedarebiTi analizis werilobiT Camoyalibeba).

mosalodneli Sedegebi:

● moswavle ikvlevs prokofi kesarielis `oficialur~ istoriebsa da `saidumlo~ is
toriebs, adarebs maT;

● paragrafis teqstisa da wyaroebis analizis Sedegad moswavle ayalibebs sakuTar 
azrs bizantiuri istoriuli mwerlobis ZiriTadi Janrebisa da kanonebis Sesaxeb.

gakveTilis msvleloba:

1. Sesavali – moswavleebs vacnobT gakveTilis Temas da mis irgvliv Sesasrulebel 
samuSaos – 35 wT.

2. klass vyofT jgufebad da vaZlevT davalebas – 15 wuTis ganmavlobaSi ganixilon 
wyaroebi 14, gaakeTon daskvnebi; imuSaon SekiTxvebze;

 samuSao jgufebis prezentacia – 1015 wuTi;
3. klasi afasebs warmodgenil prezentaciebs – usvams SekiTxvebs warmodgenil 

Sexedu lebebs, msjelobs maT garSemo da akeTebs daskvnebs – 810 wT.

saSinao davaleba:

 Semdegi gakveTilisTvis daamuSaon paragrafis teqsti;
prokofi kesarielis `oficialuri~ istoriebisa da `saidumlo~ istoriebis Sedare
bis safuZvelze daweron Tema: `panegiriki bizantiur istoriul mwerlobaSi~.
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3. Temis saTauri: axali drois mogzaurebi. kasteli. Sardeni. giulden-

Stendti (paragrafi 43)

1 saaTi

gakveTilis mizani:

● mogzaurTa Canawerebis, rogorc istoriuli mwerlobis erTerTi Janris da 
umniSvnelovanesi istoriuli wyaros daniSnulebis, ganmarteba; 

● istoriuli wyaroebis ganxilvisa da problemebis gamoyofis, maTi gaanalizebis 
unaris gamomuSaveba;

● SedarebaSepirispirebis, msjelobis, Sefasebisa da daskvnebis gamotanis unar
Cvevebis ganviTareba;

● diskusiis warmarTvis, argumentirebis Cvevebis daufleba.

gakveTilis meTodi:

● jgufSi muSaoba;

● prezentacia;

● diskusia.

mosalodneli Sedegebi:

● moswavle aanalizebs wyaroebs;

● moswavles uyalibdeba warmodgena istoriuli mwerlobis sxvadasxva Janrsa da maT 
daniSnulebaze;

● moswavles SeuZlia miRebuli Teoriuli codnis gamoyeneba sakiTxebis 
analizisTvis.

gakveTilis msvleloba:

1. Sesavali – moswavleebs vacnobT gakveTilis Temas da mis irgvliv Sesasrulebel 
 samuSaos – 35 wT.
2. klass vyofT jgufebad da vaZlevT davalebas – 15 wuTis ganmavlobaSi ganixilon 

wyaroebi 13, gaakeTon daskvnebi; imuSaon davalebebze;
3. samuSao jgufebis prezentacia – 1015 wuTi;
4. klasi afasebs warmodgenil prezentaciebs – usvams SekiTxvebs warmodgenil 

Sexedulebebs, msjelobs maT garSemo da akeTebs daskvnebs – 810 wT. 

saSinao davaleba:

 Semdegi gakveTilisTvis daamuSaon #paragrafis teqsti, daweron Tema: `evropeli 
mogzaurebi saqarTvelos Sesaxeb~.
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4. Temis saTauri: XVIII saukunis evropuli istoriuli mwerloba.

frangi ganmanaTleblebi. volteri. monteskie (paragrafi 45)

1 saaTi

gakveTilis mizani:

● ganmanaTleblobis rolis ganmarteba me18 saukunis istoriuli azrisa da 
istoriuli mwerlobis ganviTarebaSi;

● istoriuli wyaroebis ganxilvisa da problemebis gamoyofis, maTi gaanalizebis 
unaris ganviTareba;

● SedarebaSepirispirebis, msjelobis, Sefasebisa da daskvnebis gamotanis unar
Cvevebis ganviTareba;

● diskusiis warmarTvis, argumentirebis Cvevebis daufleba.

gakveTilis meTodi:

● jgufSi muSaoba;

● debatebi.

mosalodneli Sedegebi:

● moswavle aanalizebs wyaroebs, gamoyofs ZiriTad debulebebs;

● moswavles SeuZlia gansxvavebuli (urTierTsapirispiro) mosazrebebis gaanalizeba, 
Sejereba;

● moswavles SeuZlia debatebSi sakuTari poziciis dasabuTeba.

gakveTilis msvleloba:

1. Sesavali – moswavleebs vacnobT gakveTilis Temas da mis irgvliv Sesasrulebel 
 samuSaos – 35 wT.
2. klass vyofT jgufebad da vaZlevT davalebas –1520 wuTis ganmavlobaSi ganixilon 

wyaroebi 13; gaakeTon daskvnebi; imuSaon  davalebebze;
3. debatebi: gamarTeT debatebi Temaze: `monteskies mosazrebebis kolingvudiseuli 

kritika~ – 2025 wuTi;



45

5. Temis saTauri: muSaoba sxvadasxva tipis wyaroebze. 

rogor ayalbebdnen istorias (paragrafi 54)

1 saaTi

gakveTilis mizani:

● jgufSi muSaobisas TanamSromlobis unaris srulyofa;

● warsulsa da Tanamedroveobaze informaciisadmi kritikuli damokidebulebis    
Camoyalibeba.

gakveTilis meTodi:

● interviu (informaciis moZieba da damoukideblad damuSaveba);

● jgufSi muSaoba (wyaroebis kritikuli damuSaveba).

mosalodneli Sedegebi: 

● moswavle aanalizebs da afasebs erTi da imave istoriuli movlenis gansxvavebul in
terpretacias;

● moswavle aanalizebs pirvelad da meoreul wyaroebs;

● moswavle gegmavs da atarebs istoriul kvlevas;

● moswavle iviTarebs sakuTari azris Camoyalibebisa da zepirad gadmocemis unars.

gakveTilis msvleloba:

1. Sesavali – moswavleebs vacnobT gakveTilis Temas da mis irgvliv Sesasrulebel 
 samuSaos – 35 wT.
2. klass vyofT jgufebad da vaZlevT davalebas –1015 wuTis ganmavlobaSi ganixilon 

wyaroebi 15; gaakeTon daskvnebi; upasuxon SekiTxvebs;
3. gamarTeT diskusia Temaze: ramdenadaa TiToeuli istoriuli wyaro im epoqis 

niSnebis matarebeli, romelSic iqmneba. SeiZleba Tu ara wyaros ganxilva epoqis 
Taviseburebebis gaTvaliswinebis gareSe.

saSinao davaleba:

 daavaleT moswavleebs Caiweron informacia XX s-is 50-iani wlebis Sesaxeb 
ufrosi Taobis warmomadgenlebisgan. Cawerili interviu Semdeg gakveTilze 
gaacnon Tanaklaselebs. warmodgenili informaciis safuZvelze da me5 wyaroze 
dayrdnobiT, imsjelon stalinis epoqis ukanaskneli periodis Sesaxeb.

 gamoiyenon `Jurnalistis samaxsovro~ (ix. gv. 46).
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       `Jurnalistis~ samaxsovro

 intervius CamorTmevamde, moiZieT literatura da sxva cnobebi 
TqvenTvis saintereso sakiTxze, Temaze, pirovnebaze.

 zustad gansazRvreT intervius mizani.

 SekiTxvebi unda Camoyalibdes mkafiod da gasagebad.

 SekiTxvebi unda dasvaT koreqtulad, gaiTvaliswineT im pirovnebis 
asaki, visac intervius CamoarTmevT.

 aucileblobis SemTxvevaSi SeiZleba dasvaT misaxvedri SekiTxvebi da 
amiT Tavidan aiciloT im pirovnebis daZabuloba, visac intervius arT-
mevT.

 daimaxsovreT, rom Rimili yovelTvis ufro met keTilganwyobas gamoiw-
vevs Tqven mimarT.
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VII. damatebiTi masala calkeuli gakveTilebisTvis

qsenofonti (Zv.w. 427-355) qarTveluri tomebis Sesaxeb:

qsenofonti (Zv.w. 427355) Zveli berZeni istorikosi, aTeneli mxedarTmTavari da poli

tikuri moRvawe Tavis mTavar TxzulebaSi `anabasisi~, romelic mdidaria eTnografiuli 

cnobebiT, mogviTxrobs qarTveluri tomebis Sesaxeb.

xalibTa Sesaxeb: `es iyo umamacesi xalxi maT Soris, visTanac ki elinebs saqme hqondaT Ta

visi laSqrobis dros. es yvelaze ukeT maT igrZnes, vinc maTTan xelCarTul brZolaSi mo

nawileobda. xalibebi atarebdnen selis javSans. am javSnis qveda nawili Sedgeboda sqlad 

naqsovi zonrebisagan. maT hqondaT agreTve anqeri da muzaradi, qamrebze ki ekidaT xmlebi 

daaxloebiT spartul maxvilTa zomisa. am xmlebiT isini xocavdnen yvelas, visac ki moixel

Tebdnen. isini Tavebsac kveTdnen da mihqondaT win, cekviTa da simReriT, mtris dasanaxad. 

maTi Subebis sigrZe 15 berZnul arSins aRwevda da erT mxareze gamaxvilebuli rkina hqonda. 

isini TavianT adgilebze cxovrobdnen, xolo rodesac elinebi maxloblad gaivlidnen, 

daedevnebodnen da ebrZodnen~. 

`taoxebis qveyanaSi elinTa jaris Sesvlis dros mTeli xalxi dadga fexze. qalebi mamaka

cebTan erTad ibrZodnen. taoxebi Tavisuflebis dakargvas sikvdils amjobinebdnen da 

mters tyved ar nebdebodnen~.

Zveli berZeni istorikosi da geografi straboni (Zv.w. 64- ax.w. 23) qarTvelebis Se-

saxeb:

`dioskuriaSi savaWrod Cadiodnen svanebic, yvela tomze aRmatebulni simamaciT da ZaliT. 

floben isini irgvliv yvelafers, upyriaT kavkasionis mwvervalebi, romlebic dioskuriis 

zemoT aris. hyavT maT basilevsi da sabWo, 300 mamakacisagan Semdgari, rogorc amboben, hkre

fen laSqars 200 000 kacis raodenobiT, marTlac mTeli xalxi meomaria, magram araorgani

zebuli. amasTanave amboben, rom zamTris niaRvrebs oqro Camoaqvs, xolo barbarosebi agro

veben oqros daxvretili varclebiT da banjgvliani tyavebiT. aqedan momdinareobs miTi 

oqros sawmisian verZze...

sxva tomebi, romlebic kavkasionis maxloblad arian, Raribebi da mcire miwis mqoneni 

arian; xolo albanTa da iberTa tomebs, romelTac ukaviaT upiratesad moxsenebuli yeli, 

da romelTac kavkasiuri ewodebaT, aqvT mdidari qveyana, gansakuTrebiT vargisi da kargi 

dasasaxleblad~.

bizantieli istorikosi agaTia sqolastikosi (536-582) lazTa Sesaxeb:

`Zlier da mamac toms warmoadgenen lazebi da sxva Zlier tomebsac xelmZRvanelobdnen; 

amayobdnen kolxTa Zveli saxeliT da zomaze metad qedmaRlobdnen, SesaZloa arc Tu usa

fuZvlod. im tomebs Soris, romlebic sxva saxelmwifos eqvemdebarebian, me ar meguleba 

arc erTi sxva esoden saxelganTqmuli da morWmuli, rogorc Tavisi simdidris siuxviT, 

ise qveSevrdomTa simravliT, rogorc miwawylis siWarbiTa da mosavlianobiT, ise xasiaTis 

silamaziTa da sicqvitiT~.

damatebiTi masala gakveTilisTvis `eTnologia~

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

marko polo (1254-1324), venecieli vaWari da mogzauri, qarTvelebis Sesaxeb:

`qarTvelebi lamazi, mamaci, brwyinvale moisrebi da brZolebSi qebuli meomrebi arian. 

maTi sarwmunoeba berZnulqristianulia. Tmas mokled ikreWen. es is qveyanaa, romlis 

gavliTac aleqsandre makedoneli unda gabrunebuliyo dasavleTSi, magram misi aReba 

ver SeZlo. amis mizezia ara marto gzaTa siviwrove, aramed mTasa da zRvas Soris gawo

lili qveynis mcxovrebTa simamace. amitomac aleqsandrem ver SeZlo misi gavla da aago 

simagre, rasac rkinis karebi ewodeba (darubandi) ...xalxi eweva vaWrobasac da xelosno

basac ...TaTrebmac ki ver SeZles am qveynis mTlianad dapyroba~.

pietro de la vale (1586-1652), XVII s-is italieli mogzauri qarTvelebis Sesaxeb

`qarTvelebi arian mamacni, magram moqmedebaSi naklebad erTianni. cdiloben SigniT 

SuRlis CamogdebiT erTmaneTi daRupon ... saerTod wyanari, gamgoni, keTili gulis, ur

TierTobaSi ubraloni arian; molaparakebis dros ar arian jiutni, matyuarani, orpir

ni, maTTan yoveli keTili saqmis mogvareba SeiZleba~.

Jan Sardeni (1643-1713), frangi mogzauri, qarTveli qalebis Sesaxeb:

`qarTveli qalebi Zalian lamazebi arian. maRali wris qalebs raRac Taviseburi 

nakvTebi da sinaze aqvT, rac gxiblavs. me Semxvedria maT Soris mSvenieri aRnagobis qa

lebi, didebuli ieriT, saucxoo saxiTa da taniT ... aqvT WeSmaritad gamWriaxi da maxvi

li goneba, arian Tavazianebi, zrdilni, darbaiselni da gulTbilni; magram amave dros 

amayni, qedmaRalni, daundobelni da ulmobelni...~

georg vilhelm fridrix hegeli (1770-1831), germaneli filosofosi kavkasiuri ra-

sis Sesaxeb:

hegeli kavkasiur rasas uZvelesad aRiarebda, sadac goni aRwevs umaRles ganviTarebas. 

`mxolod kavkasiis xalxSi aRwevs suli Tavis absulutur mTlianobas, erTianobas saku

Tar TavTan, absolutur damoukideblobas ... aRwevs TviTgamorkvevas, TviTganviTare

bas, da amiT win mihyavs msoflio istoria. monRolebi wyaldidobasaviT moSavdebian, 

wamierad angreven da samagierod arafers ar aSeneben, mxolod aferxeben progress. 

msoflio istoriaSi progresi mxolod kavkasiis rasis wyalobiT xdeba~.
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8. gamoCenili frangi mwerali aleqsandre diuma-mama (1803-1870) Tavis wignSi `kavka-

sia~ qarTvelebis Sesaxeb

`qarTveli – es aris TaviT fexebamde abreSumisa Tu xaverdis tanisamosSi gaxveuli 

meCvidmete saukunis civilizacia, es aris venecia, sicilia, saberZneTi~ ... diuma, aR

tacebuli qarTveli mamakacebis garegnobiT, imerlebis, gurulebisa da megrelebis 

Sesaxeb ambobs: `evropaSi warmodgenac ar aqvT kolxeTis xalxTa silamazeze. gan

sakuTrebiT lamazi tanadoba da siaruli aqvT mamakacebs. sul ubralo msaxursac ki 

TavadiSvilis ieri aqvs ... qarTveli mamakacebi, Cemi azriT, ara marto TviTon arian 

ulamazesi mamakacebi mTel dedamiwis zurgze, aramed maT agreTve saucxoo tanisamosi 

acviaT ... megreli qalebi, metadre qera SavTvala da Savgvremani cisferTvaleba qale

bi, ulamazesi arian dedamiwis zurgze ... qarTvel xalxs iseve uyvars gaCuqeba, rogorc 

sxva xalxebs saCuqrebis miReba~...
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1.

damatebiTi masala gakveTilisTvis `istoriuli 

geografia da istoriuli kartografia~

uZvelesi rukebi

uZvelesi rukebi Zveli aRmosavleTidanaa SemorCenili. Zv.w. XXV siT TariRdeba 

Tixis firfitaze Sesrulebuli ruka, romelzedac gamosaxulia mdinare evfratis Sua 

weli, libanisa da zagrosis mTebi. Zv.w. XXII sis erTerT Zeglze napovnia wina aziisa 

da sparseTis yuris qveynebis aRweriloba. Zv.w. VI ss miakuTvneben msoflios uZveles 

rukas, romelic babilonSia Sedgenili. Zv.w. V siT TariRdeba Cvenamde moRweuli uZve

lesi Cinuri ruka. miuxedavad amisa, miCneulia, rom mecnierul kartografias safuZve

li Zvelma berZnebma Cauyares. uZvelesi berZnuli rukebi, romelTa Sesaxeb cnobebia 

SemorCenili, VI sis I naxevars ganekuTvneba. Zvelma berZenma filosofosma anaqsiman

dre miletelma (daaxl.Zv.w. 610546 ww.) Seqmna pirveli globusi  da Seadgina pirveli 

geografiuli ruka spilenZis dafis saxiT, masze datanili materikebis, kunZulebis da 

mdinareTa daklaknili xazebis nakvTebiT, romelic SesaZloa, SemdgomSi antikuri kar

tografiis safuZveli gaxda. berZenma istorikosma hekateos miletelma (Zv.w. daaxl. 

549480 ww.) srulyo es ruka da mas mecnieruli komentari daurTo Tavis TxzulebaSi 

– `dedamiwis irgvliv~, romelic erTerTi pirveli geografiuli nawarmoebi iyo. igi 

Sedgeboda ori wignisagan da Seicavda evropis, aziis da libiis aRwerilobas. hekateos 

miletelma pirvelma Seadgina xmeleTis dasaxlebuli nawilis kartografiuli gamo

saxuleba. marTalia, es ruka aRmoCenili ar aris, magram, herodotes da sxva avtorTa 

aRwerilobiT, SesaZlebeli xdeba masze garkveuli warmodgenis Seqmna. antikuri samya

ros xalxebis geografiuli codnis krebuls warmoadgens ZvelberZeni swavlulis, kla

vdius ptolemaiosis (87165) mniSvnelovani naSromi `geografia~, antikuri geografiu

li azrovnebis mwvervali. 

ptolemaiosi maTematikuri geografiis momxre iyo da misi naSromi msoflio atla

sis Sedgenis detaluri saxelmZRvaneloa, romelSic miTiTebulia TiToeuli punqtis 

zusti koordinatebi. Txzulebas Tan erTvoda 28 rukisagan Sedgenili atlasi, ruke

bis vrceli aRwerilobiT. atlasis xelnawerebi ar aris SemorCenili, is pirvelad XIII 

sSi bizantiaSi gadaxazes. Zveli berZnebisagan rukebis Sedgena romaelebma gadaiRes, 

romlebmac daiwyes sagzao rukebis – interariebis Sedgena. interaria Taviseburi cno

bari iyo, sadac mocemuli iyo manZili umniSvnelovanes dasaxlebul punqtebs Soris. 

Sua saukuneebSi interariebs monastrebSi amzadebdnen piligrimebisTvis. antikuri 

epoqis kartografiis SemorCenil nimuSTa Soris yvelaze mniSvnelovania e.w. poitinge

ris tabulebi – romauli sagzao rukebi, romlebic Z.v. IV sis Sua xanebis originalidan 

XI an XII saukuneebSi gadaRebul asls warmoadgens. es aslebi XV sSi aRmoCnda. tabuleb

ma saxelwodeba miiRo Tavisi mflobelis germaneli humanistisa da koleqcioneris kon

rad poitingerisagan (1465 –1547). masze gamosaxulia romis imperia da romaelebisaTvis 

cnobili sxva teritoriebi. am sagzao rukas uaRresad praqtikuli daniSnuleba hqonda, 

mas iyenebdnen vaWrebi, mogzaurebi, meomrebi, piligrimebi. poitingeris tabulebs dRe

mde ar daukargavT samecniero mniSvneloba. romis imperiaSi ganviTarebis maRal dones 

miaRwia msxvilmasStabianma kartografiam, romelsac safuZvlad daedo adgilis gada

Reba, romaeli miwaTmzomebi – agrimenzorebi rom awarmoebdnen. agrimenzorebma Seimu

Saves meTodebi, romlebsac Tanamedrove topografiul rukebSic iyeneben, magaliTad, 

sworkuTxovani koordinatebis sistema da kvadratebis bade. magram Sua saukuneebSi mas 

mxolod XV sSi mimarTes. antikuri geografiuli tradiciebi adreul Sua saukuneeb

Sic agrZelebdnen arsebobas, magram Zalian gaRaribebuli saxiT. 
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2. Sua saukuneebis kartografia

Sua saukuneebis kartografiis istorias pirobiTad sam ZiriTad periodad yofen: 

adreuli anu samonastro rukebis batonobis periodi (VIXIII ss); praqtikuli kartogra

fiis dasawyisi, anu portulanebis periodi (XIV s. da XV sis I naxevari); da didi geogra

fiuli aRmoCenebis epoqis kartografia, anu Tanamedrove kartografiis dasawyisi.

VIXIII saukuneebSi antikuri samecniero da kulturuli memkvidreobis mcvelebad 

berebi gvevlinebian. antikurobis kosmografiul, kosmogoniur da geografiul war

modgenebs eklesia kars uRebda imdenad, ramdenadac isini misaRebi iyo Teologiu

ri miznebisaTvis. aseT pirobebSi gaiSala samonastro kartografia, es iyo msoflios 

rukebi, romlebic dedamiwis Sesaxeb bibliuri warmodgenebis ilustrirebas axdendnen. 

samonastro rukebSi samyaro aRiqmeboda rogorc RmerTis saswaulebrivi qmnileba. am 

rukebze gaerTianebuli iyo geografia da istoria, miTi da realoba, dro da sivrce. mo

cemul SemTxvevaSi geografiis daniSnuleba iyo, adamianisaTvis simbolurad ganemarta 

da eCvenebina gza ara ucxo qveynebisa da qalaqebisaken, aramed gza sulieri gadarCe

nisaken. IXX saukuneebSi geografiulma kulturam da codnam did warmatebebs miaRwia 

arabTa saxalifos qveynebSi, sadac Zvel berZen geografTa Sromebi bizantielTa wya

lobiT gaxda cnobili. arab geografebs ekuTvniT XII sSi cnobili msoflios detaluri 

ruka, romelsac dawvrilebiTi komentarebi axlda. am rukas rojeris tabulasac uwode

ben, vinaidan arabma geografma da mogzaurma alidrisma (11001165) is siciliis mefis 

rojer IIis davalebiT Seqmna. man agreTve Seqmna naSromi `gasarTobi sxvadasxva mxareSi 

mogzaurobas  danatrebulisaTvis~, romelic Seicavs saintereso masalas amierkavka

siisa da kerZod saqarTvelos istoriuli geografiis Sesaxeb.  mecnierebi ar gamori

cxaven im azrs, rom dasavleTevropeli xalxebi arabul kartografias SesaZlebelia 

gascnobodnen jvarosnuli laSqrobebis dros da maTi miRwevebi daerToT sanavigacio 

kartografirebis TavianTi gamocdilebisaTvis. 

Sua saukuneebis qalaqebis sasaqonlo meurneobis, vaWrobis, saero codnis da kul

turis ganviTarebam XIV saukunesa da XV sis pirvel naxevarSi materialurteqnikuri 

da socialuri winapirobebi Seuqmna praqtikuli kartografiis mZafr ganviTarebas, rac 

aisaxa sagzao rukainterariebSi. magram Sua saukuneebis praqtikuli kartografiis 

nam dvili aRmavloba dakavSirebulia ara sagzao, aramed sanavigacio rukebTan – portu

lanebTan. portulanebis Sedgena XIII sis dasasrulidan daiwyes italiasa da espaneTSi. 

portulanebis masalad upiratesad pergamenti gamoiyeneboda, radgan is qaRaldze da 

naWerze ufro gamZle iyo. Tavdapirvelad portulanebs laTinurad werdnen, mogviane

biT Semdgenlebi gadavidnen TavianT mSobliur italiur, katalonur, espanur enebze. 

portulanebis SemdgenelTa umravlesoba ver iTvaliswinebda, rom dedamiwa sferose

buri iyo da ar iyenebdnen kartografiul proeqcias. portulanebze guldasmiT aRi

niSneboda sanapiro zolis monacemebi, magram TandaTan, xmeleTis siRrmis gadmoce

misas, Raribdeboda, rac imiT aixsneba, rom im droisaTvis sanapiro zolebi ukeT iyo 

Seswavlili mogzaurTa mier. portulanebis samSoblod miCneulia italia, Tumca am sa

kiTxze mecnierebaSi kamaTi grZeldeba, radgan zogierTi mkvlevari maT fesvebs arabul 

kartografiaSi eZiebs. rogorc ar unda gadaiWras es dava, arabuli praqtikuli kar

tografiis gavlena dasavleTevropulze eWvs ar iwvevs. portulanebma udidesi roli 

Seasrules kartografiis da zRvaosnobis ganviTarebaSi. maT safuZveli Cauyares Tana

medrove kartografirebas. XV sis meore naxevridan iwyeba axali etapi kartografiis 

istoriaSi, rac dakavSirebulia geografiul aRmoCenebTan, evropelTa geografiuli 

codnis gafarToebasTan, wignis beWdvis gamogonebasTan, evropelTa mier strabonisa 

da ptolemaiosis mecnieruli memkvidreobis aTvisebasTan. wignis beWdvasTan erTad 

farTod gavrcelda gravirebuli nabeWdi rukebi.
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3. istoriuli rukebis saxeobebi 

Sinaarsis mixedviT gamoiyofa istoriuli rukebis Semdegi saxeobebi: 1) istoriul

geografiuli, 2) istoriuleTnografiuli, 3) istoriulpolitikuri, 4) istoriul

ekonomikuri, 5) samxedro–istoriuli, 6) erovnulganmaTavisuflebeli moZraobis, 

klasobrivi da revoluciuri brZolebis istoriuli rukebi, 7) kulturis istoriis, 8) 

istoriuldemografiuli, 9) istoriularqeologiuri, 10) geografiuli aRmoCenebis 

da gamokvlevebis istoriis rukebi, 11) istoriuli ruka–personaliebi, 12) istoriul

samedicino rukebi, 13) religiuri istoriis rukebi.

istoriulgeografiuli ruka warmoadgens zogadgeografiul rukas warsulis gan

sazRvrul momentSi; istoriuleTnografiuli rukebi gviCvenebs xalxebis gansaxle

bas, maTi migraciis gzebs da mimarTulebebs. es istoriuli rukebis erTerTi yvelaze 

Zveli da gavrcelebuli saxea; istoriulpolitikur rukaze ZiriTadi yuradReba eq

ceva politikur da administraciul sazRvrebs da maTi cvlilebebis asaxvas;

istoriulekonomikuri rukebi gviCvenebs qveynis ekonomikas da mis ganviTarebas 

gansazRvrul istoriul periodSi; istoriuli rukebis did jgufs Seadgens samxedro

istoriuli rukebi, romlebic warmoaCenen mebrZol mxareTa dapyrobiT gegmebs da maT 

ganxorcielebas samxedro moqmedebaTa msvlelobisas; erovnulganmaTavisuflebeli 

moZraobis, klasobrivi da revoluciuri brZolebis istoriis rukaTa saxeoba sabWoTa 

kavSirSi Seiqmna da igi mis farglebs didad ar gascilebia; kulturis istoriis rukebi 

asaxaven kulturis ganviTarebas sxvadasxva istoriul periodSi, gamoyofen ganaTle

bisa da kulturis centrebs, umaRles saswavleblebs, mecnierebisa da xelovnebis ga

moCenil adamianTa cxovrebisa da moRvaweobis adgilebs da a.S. qveynis kulturis ganvi

Tarebis dinamika SeiZleba rukaTa seriiT iyos gamosaxuli; istoriuldemografiuli 

rukebi asaxaven qveynis mosaxleobis istoriul geografias, mis gansaxlebas warsulSi, 

gadaadgilebas sxvadasxva socialurekonomikuri faqtoris zemoqmedebis gamo; isto

riularqeologiuri rukebi warmoaCenen sxvadasxva arqeologiur kulturaTa gavr

celebas, arqeologiur ZeglTa adgilmdebareobas kartografirebis periodSi; ruka

Ta farTo jgufs Seadgens geografiul aRmoCenaTa rukebi. isini gviCveneben mogzau

robaTa marSruts, geografiul obieqtTa aRmoCenis Tanmimdevrobas da a.S. calkeul 

gamoCenil pirTa cxovrebasa da moRvaweobas eZRvneba istoriuli ruka–personaliebi. 

aseTi rukebi gviCvenebs adgilebs, romlebic istoriul moRvaweTa cxov rebasa da Se

moqmedebasTan aris dakavSirebuli; istoriul rukaTa iSviaTi saxeobaa istoriul

samedicino rukebi. isini gviCveneben warsulSi sxvadasxva daavadebaTa gavrcelebis 

areals, mosaxleobis samedicino uzrunvelyofas da a.S. misi magaliTia inglisSi 1348 

wels Savi Wiris gavrcelebis ruka; dasavleT evropaSi farTodaa miRebuli religiis 

istoriis kartografireba.

r piligrimi – wminda adgi lebSi salocavad mimavali 

morwmune; moxetiale mlocveli

r portulanebi (fr. portulan < ital. portolano) – Zveli 

sazRvao rukebi

r katalanuri ena indoevropul enaTa ojaxis romanuli 

jgufis enaa. espaneTis provincia kataloniis garda, igi 

gavrcelebulia safrangeTis samxreTSi, andoraSi, espa

neTis balearis kunZulebze. katalanuri ena axlos dgas 

espanur da provansul enebTan.

leqsikoni
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damatebiTi masala gakveTilisTvis `numizmatika da bonistika~

monetis istoria

Tuki pirveli monetebis gamoCenas  qristes Soba

mde VII saukuniT aTariReben, liTonis, gansakuTre

biT ki vercxlis, fulis erT…eulad gamoyenebis tra

diciis kvals gacilebiT ufro Soreul warsulSi, 

kerZod, qristes Sobamde 24e saukunis mesopotamia

Si mivyavarT.

SuamdinareTis mefeTa `kanonTa krebulebma~ Se

mogvinaxa cnobebi vercxlis fiqsirebuli woniTi  

erTeuliT gamoxatuli gadaxdis formis Sesaxeb. 

magaliTad, Crdilo mesopotamiis erTerTi mefis 

(Zv.w. II aTaswleulis dasawyisi) kanonTa krebuli 

iTvaliswinebda jarimas 1 mina vercxlis odenobiT 

(daaxloebiT naxevari kilogrami) im SemTxvevisTvis, 

Tu kaci meores cxvirze ukbenda. amave kanonTa kre

bulis Tanaxmad, silis gawna eqvsjer naklebi TanxiT, 10 SekeliT isjeboda. 

rogor moqmedebda vercxlis standarti? gadaxdisas vercxli iwoneboda sasworze, 

kanoniT gansazRvruli Rirebulebis Sesabamisad. arqeologebis mier mesopotamiasa da 

iranSDi aRmoCenili vercxlis saganZuri adasturebs, rom vercxlis, rogorc gadaxdis 

saSualebis mimoqcevisa da vercxlis awonis gasaadvileblad, liTons asxamdnen did zo

debad, anawevrebdnen mcire naWrebad an Wimavdnen mavTulebad (ix. suraTi). zogjer ver

cxlis mavTulebs gansazRvruli wonis rgolebadac kravdnen. 

uamravi dokumenti adasturebs, rom Zvel egvipteSi liTons, TiTqmis iseve, rogorc 

SuamdinareTSi, fulis funqcia eniWe

boda. egvipte moklebuli iyo ver

cxlis sakuTar resursebs, magram sa

ma gierod mdidari iyo nubiidan Semo

tanili oqroTi. miTanis erTerTi me

fis (Zv.w. XIV s.) TqmiT, egvipteSi `ri

cxovnebiT oqro  mtvers aRemateba~. 

Zvelegvipturi teqstebidan Cans, rom 

vercxlis aRmniSvneli sityva ufro 

farTo, zogadad, fulis mniSvnelo

biT ixmareboda. 

(Zvel msoflioSi) oqrosa da ver

cxlis wyaroebis floba simdidrisa da 

xSirad Zalauflebis flobis tolfasi 

iyo. amis naTeli magaliTia lidiis sa

mefo dasavleT mcire aziaSi. lidiis ukanaskneli mefis, krezis (misi mefoba dasrulda 

daaxloebiT Zv.w. 547 wels, mas Semdeg, rac lidia sparseTma daipyro) SemZleoba da ke

TildReoba saarako iyo antikur samyaroSi. lidiis zRapruli simdidris wyaro mdinare 

paqtolusi da adgilobrivi sabado iyo, sadac Zvirfas liTons, eleqtrums (oqrosa da 

vercxlis bunebriv SenaerTs) moipovebdnen. swored am liTonisgan amzadebdnen lidie

lebi nivTebs, romlebic, Cveulebriv, kacobriobis istoriaSi pirvel monetebad moia

zreba, iseve, rogorc daaxloebiT Zv.w. 600 wliT daTariRebuli isris formis brinjaos 

nivTebi SavizRvispireTidan warmoadgenen monetis winare saxeobas (amave periodSi, sru

eleqtrumis lidiuri moneta. 
Zv.w. VII s.  

lomis Tavi da TaTebi lidiis 
samefos simboloa.

nivTebi elamarnaSi (egvipte) napo
vni ganZidan. Zv.w. XIV s.
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2.

liad damouki deb lad, Cinelebic iwyeben brinjaos `monetebis moWras~). 

Zv.w. VIIIVII saukuneTa mijnaze lidiisagan damoukideblad moneta Cndeba Zve

li samyaros kidev erT wertilSi – kunZul egi

naze (saberZneTSi). asaxeleben eginaze monetis 

warmoSobis TariRsac – sul male VIII olimpia

dis Semdeg. I olimpiada gaimarTa Zv.w. 776 wels,  

VIII – Zv.w. 748 wels.

Zv.w. VI sis Sua xanebidan sruldeba eleqtrumis 

epoqa monetebis istoriaSi da iwyeba vercxlis xana. 

vercxlisa da zogjer oqros monetebis moWra da mi

moqceva farTod vrceldeba antikur samyaroSi.

egvipturi kedlis mxatvroba.  
Tebe. Zv.w. XIV s. 

oqros rgolebi

ra daniSnuleba hqonda pirvel monetebs?

a

eleqtrumis monetebi efesos artemides 
taZris ganZidan. napovnia britaneTis 
muzeumis mier ganxorcielebuli ar
qeologiuri gaTxrebis dros XX sis 

dasawyisSi.

ukve Zv.w. V saukuneSi, herodote 
(istoriebi, 1.94) monetebs Sina 
vaWrobas ukavSirebs. monetebi 

gamoiyeneboda aseve sagareo 
vaWrobisTvis, rasac mowmobs 

uamravi adreuli berZnuli 
moneta, napovni egvipteSi, axlo 

aRmosavleTsa Tu Savi zRvis 
regionSi.

b

g

mcire aziaSi monetebis ara gafantulad, aramed lokalurad, ganZebis 

saxiT, gansakuTrebiT taZrebis midamoebSi aRmoCena, agreTve maTi metad 

mcire zoma zogierT mecniers afiqrebinebs, rom pirveli 

monetebi iWreboda ara komerciuli (savaWro) mimoqcevis 

mizniT, aramed sakultoreligiuri daniSnulebiT, rogorc 

nivTebi piradi SesawirisTvis. herodote aRniSnavs (istoriebi, 

1. 54), rom mefe krezma ori stateri oqro gaugzavna ZRvenis 

saxiT qalaq delfos apolonis taZris misans 

madlierebis niSnad imisaTvis, rom RvTaebam  

igi pasuxis Rirsi gaxada.

lidiuri oqros stateri. 
Zv.w. VI sis Sua xanebi. Zveli 

berZnebi mas `krezis stat
ers~  uwodebdnen.

3b
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ratom amjobines monetis forma Zvel msoflioSi miRebul liTonis naWrebis 
(zodebi, rgolebi da sxv.) awonis praqtikas?

Zv.w. IV sis filosofosi aristotele 
Tavis cnobil `politiebSi~ amas Zali
an martivad xsnis: monetebiT gadaxda 

mosaxerxebelia, yoveli gadaxdisas 
sasworis gamoyeneba ki – mouxerx

ebeli. rac Seexeba monetebze beWQdur 
gamosaxulebebs, isini, aristoteles 

mtkicebiT, ubralod, Rirebulebis 
niSnebia (politiebi,1257 a.).

a

lidia xels uwyobda daqiravebuli 
berZeni meomrebis meSveobiT asiri

elebis gandevnas egviptidan (Zv.w. 656 
w.). am mxardaWeris ganxorcielebis 

procesSi aRmoCnda, rom daqiravebu
li berZeni jariskacebis gasamr jelos 

gadasaxdelad Zalian mosaxerxebeli 
iyo Zvirfasi liTonebis normire
bulad (woniT) danawevreba. es iyo 

monetebis moWris winare stadia.

3.

4. qaRaldis fulis istoria

1690 wlidan Crdilo amerikaSi daiwyes qaRaldis fulis gamoSveba, Tavdapirvelad 

masaCusetsis koloniaSi, xolo XVIII saukunis I naxevarSi – inglisis sxva Crdiloame

rikul koloniebSi. 1775 wlis 22 ivlisidan 1779 wlis 29 noembramde kontinenturma 

kongresma, romelsac inglisis winaaRmdeg omis sawarmoeblad saxsrebi sWirdeboda, 

gamouSva qaRaldis fuli saxelwodebiT: `kontinenturi fuli~, 241 milioni dolaris 

odenobiT. garda amisa, qaRaldis fulis emisiam calkeuli Statebis mier Seadgina da

axloebiT 210 milioni dolari.

qaRaldis fulis emisiis pirveli cda safrangeTSi ganxorcielda 17161720 wle

bSi da dakavSirebuli iyo jon los (16711729) `moRvaweobasTan~, e.w. `los sistemas

Tan~. jon lom 1716 wels daaarsa kerZo banki, romelic 1720 wels saxelmwifo bankad 

gardaiq mna. xolo 1719 wels igi gaxda safrangeTis finansTa generaluri kontrolio

ri da uCveulo finansuri moRvaweoba gaaCaRa. gamouSva didi raodenobiT qaRaldis 

fuli, maSin, roca los banks ar hqonda SesaZlebloba, uzrunveleyo maTi gadacvla 

vercxlze da gakotrda, Tavad lo iZulebuli gaxda, sazRvargareT gaqceuliyo. qa

Raldis fulis emisia safrangeTSi ganaxlda safrangeTis didi revoluciis win. fi

nansuri sistemis krizisma aiZula lui XVIis mTavroba, miemarTa qaRaldis fulis 

gamoSvebisaTvis. safrangeTis didi revoluciis wlebSi qaRaldis fulis gamoSvebam 

arnaxul masStabebs miaRwia.

XVIII sis bolos da XIX sis dasawyisSi qaRaldis fulis emisia ganxorcielda in

glisSi. omi, romelsac inglisi 17931815 wlebSi safrangeTis winaaRmdeg awarmoebda, 

finansebis did resursebs moiTxovda, romelsac mTavroba nawilobriv inglisis ban

kidan iRebda sesxis saxiT. oqros maragis  SemcirebasTan dakavSirebiT banknotebis ga

dacvla oqroze Sewyda 1797 wlis kanoniT da dauxurdavebeli banknotebi faqtobri

vad qaRaldis fulad iqca.

XVIII sis meore naxevarsa da XIX sSi sakmaod farTo masStabiT warmoebda qaRal

dis fulis gamoSveba ruseTSi. aramyari saxelmwifo finansebi da TiTqmis qronikuli 

sabiujeto deficiti ganapirobebda mefis mTavrobis mier qaRaldis fulis emisiis 

sistematur gamoyenebas. gaufasurebuli qaRaldis fulis gamoSveba ruseTSi likvi

direbul iqna XIX sis bolos, 1897 wlis fuladi reformis Sedegad, romelsac oqros 

valutis SemoReba mohyva.

pirveli msoflio omis dasawyisSi Sewyda banknotebis gadacvla oqroze. liTonis 

monetebs (vercxlsa da spilenZsac ki) rogorc saxelmwifo, aseve mosaxleobac inaxav

b
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1.

2.

da. Seiqmna msxvili kupiurebis daxurdavebis krizisi. brunvidan gamqrali wvrili 

monetebis nacvlad daiwyes qaRaldis fulis beWdva. omis msvlelobisas mzardi 

samxedro xarjebis dasafaravad mebrZol saxelmwifoTa xelmZRvanelebi iZule

bulni iyvnen, ufro farTod miemarTaT sabeWdi dazgisaTvis. mimoqcevaSi mravlad 

gaCnda qaRaldis fuli, romlebic ar iyo uzrunvelyofili materialuri faseulo

biT, ris gamoc maTi msyidvelobiTi unari katastrofulad ecemoda.

fulis ukmarisobis gamo daiwyes fulis niSnebis gamalebuli beWdva adgilebze. 

mimoqcevaSi gaCnda adgilobrivi da kerZo fuli – bonebi. maT uSvebdnen municipa

litetebi da kooperatiuli kavSirebi, maRaziebi da sawarmoebi, skolebi da Teat

rebi, afTiaqebi, rkinigzis sadgurebi da samxedro nawilebi. aseTi bonebi mimoqce

vaSi SehqondaT rogorc xelisuflebasTan SeTanxmebiT, ise mis gareSec.

pirveli msoflio omis Semdgom evropulma saxelmwifoebma fuladi sistemis 

unificireba da stabilizeba ganaxorcieles. fuladi reformebis dros brunvidan 

amoRebuli qaRaldis fuli koleqcionerebis obieqtad iqca. 

damatebiTi masala gakveTilisTvis `sfragistika~

qarTuli beWdebis formebi

qarTul beWdebs formis mixedviT or jgufad yofen. ZiriTadi nawili oTxkuTxa 

da rvakuTxa formisaa. mcire nawili – mrgvali da ovaluri. XVII sis meore naxevarSi 

Cans e.w. gumbaTiseburi beWdebi. aRmosavleT saqarTvelos samefo beWdebi dasavle

Ti saqarTvelos samefo beWdebisagan formiT gansxvavdebian. dasavleT saqarTvelo

Si XV sze adre samefo beWdebi ar Cans. saqarTveloSi samefo beWdis dacva sagangebo 

moxeles hqonia davalebuli, romelsac naziri ewodeboda. XVII sis beWdebi, rogorc 

wesi, yvela nuSis formisaa. imdenad damaxasiaTebelia XVII saukunisaTvis beWdebis 

es forma, rom dasavleTi saqarTvelos dauTariRebeli dokumentebi, romlebSic 

isini gvxvdebian, eWvis gareSe SeiZleba am xanas mivakuTvnoT. XVIII sSi dasavleT sa

qarTveloSi oTxkuTxa da ufro rvakuTxa beWdebi gvxvdeba. am droisaTvis damaxasia

Tebelia, agreTve, sworkuTxa formebi, romelTac Sua nawili mrgvalad amaRlebuli 

aqvT. samoxeleo da sasuliero pirTa beWdebi rogorc aRmosavleT, aseve dasavleT 

saqarTveloSi ZiriTadad oTkuTxa da rvakuTxa formisaa. 

legendebi qarTul beWdebze

beWdebis legendebi Sesrulebulia asomTavruli da mxedruli damwerlobiT. 

qarTul sfragistikaSi vxvdebiT SemTxvevebs, rodesac legenda or an mravalenova

nia. ZiriTadad es exeba samoxeleo da moqalaqeebis beWdebs. samefo qarTul beWdeb

Si aseTi SemTxvevebi, oriode gamonaklisis garda, ar gvaqvs. legendebis SinaarsiT 

qarTuli beWdebi SeiZleba sam jgufad daiyos: beWdebi, romelTa legendebi Seicavs 

mxolod beWdis mflobelis saxels; meore jgufSi Sedis is beWdebi, romelTa legen

debSi beWdis mflobeli moxseniebulia saxeliT, gvariT, TanamdebobiT; mesame jgufs 

Seadgenen beWdebi, romelTac vrceli legendebi aqvT. vrceli legendebi xSirad Sei

caven saintereso cnobebs moxseniebuli pirebis Tanamdebobis, maTi mflobelobis da 

agreTve maTi politikuri damokidebulebis Sesaxeb ucxo qveynebis mmarTvelebTan. 

beWdebis legendebi saintereso cnobebs iZleva saqarTvelos politikuri, socialu

ri da samarTlis istoriis Sesaxeb.



57

r Standarti (germ. Standarte) – monarqis alami, romelsac aRmarTaven misi yofnis 

adgilze.

r XVII sis frangi mecnieris, `heraldikis mamad~ wo de bu li klodfransua me

nestries (16311705) gansazRvrebiT, SroSani wminda luis simboloa.

r kokarda (fr. cocarde) – dadgenili nimuSis liTonis niSani formis qudze.

r lucius kvinqcius cincinatusi (Zv.w. V s.) romaeli konsuli da mxedarTmTava

ri iyo. Zvel romaelebSi cincinatusi iTvleboda maRali zneobis, mamacobis da 

Tavmdablobis nimuSad. 1783 wels damoukideblobisaTvis omis damTavrebis Se

mdgom amerikaSi dawesda cincinatis ordeni, rogorc amerikelTa sabrZolo Ta

namSromlobis simbolo mokavSireTa franguli korpusis meomrebTan. 1788 wels 

ki aSSis aRmosavleT nawilSi, ohaios StatSi daarsda q. cincinati, da es yoveli

ve lucius kvinqcius cincinatusis saxelTan iyo dakavSirebuli.

leqsikoni

damatebiTi masala gakveTilisTvis `veqsilologia~

safrangeTis droSis istoria

safrangeTSi droSis istoria frankTa saxelmwifos damaarseblis, xlodvigisgan 

(daaxl. 466511) iwyeba, romlis TeTr Standarts sami oqros gombeSo amSvenebda. 496 

wels xlodvigma qristianoba miiRo da TeTri droSa Secvala lurjiT, radgan lurji 

feri safrangeTis mfarvelis wminda martinis simbolo iyo. xangrZlivi drois  manZil

ze frankebis lurji droSa  wiTeli zonriT magrdeboda jvarze.

800 wels karlos didma (742814) frankTa imperia gamoacxada, romlis droSas war

moadgenda samkudiani wiTeli naWeri eqvsi lurjwiTelyviTeli vardebiT. 843 wels 

verdenis xelSekrulebiT karolingTa imperiis dayofis Semdeg frankTa damoukidebe

li samefo (rogorc cnobilia, qveyanas safrangeTi X saukuneSi ewoda) kvlav adrindel 

lurj droSas daubrunda.

XII saukunis I meoTxedSi, lui VI sqelis (10811137) dros [sxva cnobebiT es moxda cota 

mogvianebiT, lui VII umcrosis  (11201180) an misi vaJis filip II ogiustis (11651223) 

dros] lurj droSaze gaCnda oqros mravali heraldikuri SroSani da es droSa oficia

lurad iwodeboda `safrangeTis droSad~. laJvardisfer velze aseTi gamosaxulebiani 

fari iqca pirvel frangul gerbad XIII sSi. (heraldikuri SroSani aris yviTeli zambaxis 

stilizebuli gamosaxuleba, rac Sua saukuneebSi RvTismSoblis simbolos warmoadgen

da) SroSani jer kidev X saukunidan iTvleboda kapetingebis (safrangeTs marTavdnen 

9871328 wlebSi) samefo dinastiis emblemad. XIV saukunis bolos Sarl V brZenis (1338

1380) an Sarl VI Slegis (13681422) mefobis dros (valuaTa dinastiidan) lurj droSaze 

darCa mxolod sami SroSani, rac, rogorc Cans, dakavSirebuli iyo qristianuli RvTae

bis samebasTan. 

Jana d’arkis (14121431) – `orleaneli qalwulis~, romelic aswliani omis (13371453) 

dros, 14291430 wlebSi, faqtobrivad xelmZRvanelobda frangi xalxis erovnulganma

Tavisuflebel brZolas ingliselTa winaaRmdeg, droSa TeTri feris iyo zed gamosaxu

1.
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li tradiciuli SroSanebiT. TeTri feri siwmindis niSani da RvTismSoblis simbolo iyo. 

ganmaTavisuflebeli omis dros TeTrma ferma erovnuli damoukideblobis simboluri mniS

vneloba SeiZina, Tumca safrangeTis ganTavisuflebis Semdeg samefo droSa kvlav lurji 

gaxda zed gamosaxuli sami oqros SroSaniT. 1498 wels xelisuflebis saTaveSi movida value

bis dinastiis orleanuli ganStoeba, romlisTvisac TeTri feri sagvareulo ferad miiC

neoda da man erovnuli mniSvnelobac SeiZina. xolo 1589 wels safrangeTis taxtze avidnen 

burbonebi, romelTac TeTri droSa saxelmwifo droSad daakanones.

safrangeTis didma revoluciam Seiwira burbonTa dinastia da safrangeTis TeTri saxel

mwifo droSa, romlis adgilzec dRemde myarad damkvidrda lurjTeTrwiTeli alami, cno

bili franguli samferovani (tricolore) droSa, romelic wlebis manZilze aRiqmeboda, rogorc 

Tavisuflebis, Tanasworobis da Zmobis simbolo. Tumca es droSa erTbaSad ar Seqmnila, igi 

etapobrivad yalibdeboda, kerZod, 1789 wels paleroialis sasaxlis baRSi stiqiuri saxa

lxo mitingebi ikribeboda. 12 ivliss erTerT mitingze axalgazrda Jurnalistma kamil 

demulenma (17601794) moqalaqeebs mouwoda, iaraRi aeRoT xelSi samefo xelisuflebis wi

naaRmdeg, radgan maT sxva gza ar darCenodaT da SesTavaza, ganesazRvraT kokardis feri – 

mwvane, rogorc imedis feri, an wiTeli – cincinatis Tavisufali ordenis feri, Tavisianebis 

gamosarCevad da urTierTdasacavad. damswreebma xmis umravlesobiT mwvane kokarda miiRes. 

kamil demulenma uaxloesi xis foToli mowyvita da qudze daimagra. TanamedroveTa gad

mocemiT, ramdenime wuTis Semdeg paleroialis baRSi wablis xeebi TiTqmis gaSiSvlebuli 

iyo. saRamomde mTel revoluciur parizs qudebsa da saRileebze mwvane lentebi hqonda, ro

melic mkveTrad gamoirCeoda roialistebis TeTri kokardisagan. magram meore dRes viRa

cas gaaxsenda, rom mwvane feri samefo ojaxis umcrosi princebis feri iyo, ris gamoc mwvane 

kokarda uaryves. 13 ivliss parizis saxalxo miliciis organizebisas gadawyda, mis emblemad 

aerCiaT qalaqis gerbidan aRebuli wiTeli da lurji ferebis kokarda. 

bastiliis aRebidan ori dRis Semdeg, roca lui XVI versalidan parizSi Cavida, qalaqis 

merma, erovnuli krebis deputatma Jan silven baiim  mas parizis saxalxo miliciis orfero

vani wiTellurji kokarda miawoda, romelic mefem Tavisi TeTri kokardis zemoT daimagra, 

amiT lui XVIm gamoTqva survili, am sami feris kavSiri yvela frangis gaerTianebis niSani ga

mxdariyo. cnobilia, rom samferovani kokarda miRebul iqna markiz de lafaietis (17571834) 

winadadebiT 1789 wlis 2731 ivliss saxalxo miliciis erovnul gvardiad reorganizaciis 

dros. safrangeTis erovnulma krebam ki 1790 wels erovnuli droSisaTvis daamtkica igive 

sami feri, rac kokardisaTvis hqondaT miRebuli. 1794 wlis 17 Tebervals konventma daadgi

na droSis axali varianti, im saxiT, romelic dRemde SemorCa, kerZod, Seicvala ferTa arse

buli monacvleoba, magram riT iyo es gamowveuli, daudgenelia. am dromde droSis tarTan 

iyo jer wiTeli, Semdeg TeTri da lurji ferebi, amieridan ki tarTan aRmoCnda lurji, mere 

TeTri da wiTeli ferebi, aseTi saxiT Camoyalibda safrangeTis samferovani droSa.
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2. inglisis droSis istoria

inglisis droSis Seqmnis procesic saukuneebs moicavs. XXII saukuneebSi evropa

Si didi popularoba moipova legendam wminda giorgis Sesaxeb. legendis mixedviT, 

gmirma ymawvilma Tavisi simamaciT da jvris saocari ZaliT daTrguna mrisxane gve

leSapi da gaaTavisufla kerpTayvanismcemeli mefis qalwuli, mefem madlierebis 

niSnad qristianoba miiRo. kaTolikuri eklesia am legendas alegoriulad xsnida, 

romlis mixedviTac qalwuli ganasaxierebda qristianul eklesias, gveleSapi ki iyo 

kaTolicizmis mtruli Zalebis – sarkinozebis, arabebis, mahmadianebis simbolo. 

wminda giorgis saxiT maT surdaT, daenaxaT raindTa qristianuli laSqari, romel

sac jvriTa da maxviliT unda moeqciaT qristianul sarwmunoebaze mahmadianebi da 

kerpTayvanismcemlebi. Sua saukuneebis fermwerebi wminda giorgis gamosaxavdnen 

gveleSapis ganmgmirav raindad TeTri fariT, romelzec wiTeli jvari iyo gamosaxu

li. mesame jvarosnuli laSqrobis (11891192) erTerTma winamZRolma – inglisis me

fem riCard I lomgulma (11571199) wminda giorgi Tavis mfarvelad airCia, xolo misi 

faris ferTa Sexameba gadaitana inglisis gemebis droSebze. ase gaCnda britaneTis 

droSis safuZveli – TeTri tilo swori wiTeli jvriT. inglisis CrdiloeTiT, ima

ve britaneTis kunZulze jer kidev XI sSi Camoyalibda damoukidebeli saxelmwifo 

– Sotlandiis samefo. XIII sdan moyolebuli inglisi bevrjer Seecada Sotlandiis 

damorCilebas, magram uSedegod. 

1603 wels elizabeT Iis (15331603) gardacvalebiT dasrulda tiudorTa dinas

tiis zeoba da inglisis taxti misi anderZis Tanaxmad kanonierad ergo mari stiuar

tis vaJs, Sotlandiis mefes, jeimzs (15661625). amrigad, ganxorcielda inglisisa da 

Sotlandiis gaerTianeba saerTo gvirgvinis qveS. jeimzis gamefebis Semdeg mokle 

xanSi dadga saxelmwifo droSis sakiTxi. arc ingliselebs da arc Sotlandielebs ar 

surdaT ucxo droSis qveS yofna. dabolos, 1605 wels mefe iZulebuli gaxda, gamoe

ca sagangebo brZaneba, romelSic, kerZod naTqvami iyo: `Cvens sayvarel CrdiloeTis 

(Sotlandiis) da samxreTis (inglisis) qveSevrdomebs Soris didi mRelvarebebis Sem

deg sasikeTod miviCnieT am ori droSis gaerTianeba~. erT sibrtyeze moaTavses in

glisuri TeTri droSa wminda giorgis swori wiTeli jvriT, da Sotlandiuri lur

ji droSa, iribi TeTri e.w. wminda andrias jvriT (qristianuli gadmocemiT, wminda 

andria, romelic Sotlandiis mfarvelad miiCneva, daxril jvarze gaakres). am dro

Sas maSin oficialurad ewoda `samefo ferTa droSa~. mogvianebiT mas uwodes `mefe 

jeimzis gaerTianebuli droSa~ an SemoklebiT `Union Jeck~ – `gaerTianebuli  jeki~. 

dRevandeli saxe britaneTis droSam 1801 wels miiRo, roca `iunion  jeks~ kidev 

erTi jvari daemata – es iyo wminda patrikis iribi wiTeli jvari TeTr fonze, rac 

oficialurad irlandielTa kaTolikur siwminded iyo miCneuli. wminda patriki iyo 

misioneri, romelmac V sSi irlandiis kunZulze qristianoba Seitana. amrigad, Ta

namedrove `iunion  jeki~ didi britaneTis sami nawilis – inglisis, Sotlandiis da 

irlandiis Zveli Suasaukuneobrivi oficialuri emblemebis Serwymas warmoadgens.



60

3. amerikis SeerTebuli Statebis droSis istoria

amerikis SeerTebuli Statebis Seqmnis istoria simbolurad aisaxa mis saxelmwi

fo droSaze. 1775 wels kontinentalurma kongresma daamtkica amboxebul samxedro

sazRvao gemTa oficialuri emblema – droSa, romelzec erTmaneTs enacvleboda 

cameti (koloniaStatebis raodenobis mixedviT) – 7 wiTeli da 6 TeTri – zoli, mis 

zeda kuTxeSi gamosaxuli iyo britaneTis `iunion  jeki~. am droSas `mTavari sakavSi

ro droSa~ (`The grand Union Flag~) anu meorenairad `kontinentaluri droSa~ (`Conti-

nental Flag~) uwodes. britaneTis `iunion  jekis~ gamosaxulebam am droSaze sabolood 

dakarga azri mas Semdeg, rac 1776 wlis 4 ivliss kontinenturma kongresma damouki

deblobis deklaracia gamoacxada. magram oficialurad axali droSa umalve ar dawe

sebula. kongresSi mxolod 1777 wlis ivnisSi wamoiWra sakiTxi misi formis arCevanze. 

gadawyda, rom axal emblemaSi ganemtkicebinaT metropoliisagan gamoyofili kolo

niebis kavSiri, ris gamoc ukve tradiciulad qceul zolian droSaze britanuli em

blema Secvala varskvlavebianma lurjma oTxkuTxedma, romelSic yoveli varskvlavi 

axali kavSiris TiToeuli nawilis aRmniSvneli iqneboda. pirveli aseTi droSa aRi

marTa 1777 wlis 4 ivliss xomald `renjeris~ flagStokze, romlis meTauri kapitani 

pol jonsi axali emblemis proeqtis Seqmnis Tanamonawile iyo. 

saxelmwifo izrdeboda, kavSirs axali Statebi uerTdeboda, Sesabamisad, izr

deboda varskvlavTa raodenoba droSaze da matulobda zolebis raodenobac. 1795 

wels kavSiri Sedgeboda TxuTmeti Statisagan – droSaze gaCnda TxuTmeti zoli da 

TxuTmeti varskvlavi. 1818 wlisaTvis Statebis raodenoba ocamde gaizarda, magram 

droSaze zolebis raodenobis gazrdas azri aRar hqonda, radgan viwro wiTeli da 

TeTri zolebi erT vardisfer laqad aRiqmeboda da 1818 wlis aprilSi kongresma 

daadgina: amieridan gazrdiliyo mxolod varskvlavTa raodenoba droSaze, xolo 

zolebis raodenoba daubrunda Tavdapirvel ricxvs – camets da gadawyda, rom igi 

mudmivad Seucvleli iqneboda. amrigad, dReisaTvis ormocdaaTi varskvlaviTa da 

cameti TeTrwiTeli zoliTaa warmodgenili amerikis SeerTebuli Statebis erTiani 

droSa, rogorc sawyisi cametis da amJamindeli ormocdaaTi Statis erTianobis sim

bolo, Tumca unda aRiniSnos, rom erTiani saxelmwifo droSis garda TiToeul Stats 

sakuTari droSac gaaCnia.
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4. qarTuli droSebi

rac Seexeba qarTul droSebs, saqarTvelos istoriis yvela mniSvnelovani etapisaT

vis moiZebneba isini, anda cnobebi maT Sesaxeb, romlebSic garkveulwilad saqarTvelos 

istoriaa Caqsovili, magram, istoriuli qarTuli droSebi naklebadaa Seswavlili. 

stilisturi TvalsazrisiT, qarTuli droSebi ukavSirdeba rogorc aRmosavleTs, ise 

dasavleTs, miuxedavad amisa, maTSi yovelTvis mkafiodaa xazgasmuli qarTuli xasiaTi. 

termini `droSa~ qarTul werilobiT wyaroebSi IX sdan gvxvdeba. mogvianebiT droSis 

aRsaniSnavad naxsenebia `drauJi~ (XIII s), `bairaRi~ da `bavrayi~ (XVIII s). daniSnulebis 

mixedviT SemorCenili qarTuli droSebi iyofa: samefo, samxedro, saeklesio da amqris 

droSebad. arsebuli masalebis safuZvelze varaudoben, rom saqarTvelos erTiani 

saxelmwifo droSa V sdan XV smde TeTri feris unda yofiliyo, droSis TeTr alamze 

sabrZolvelad amxedrebuli wminda giorgi gamoisaxeboda Sindisfrad. saqarTvelos 

feodalur samefosamTavroebad daSlis Semdeg TiToeul samefos Tu samTavros sxva

dasxva saxis droSa hqonda. qarTuli droSebisaTvis tradiciuli iyo wminda giorgis ga

mosaxuleba da es arc aris gasakviri, radgan wminda giorgim Secvala qarTvelebis war

marTobis droindeli mTavari RvTaebis – mTvaris kulti. wminda giorgi meomar RvTae

baTa Sesatyvisic iyo da misi gamosaxulebis moTavseba droSebze niSnavda misi mfarve

lobis mopovebas brZolaSi. rogorc varaudoben, SesaZlebelia, TeTr droSaze jvris 

gamosaxva daviT IV aRmaSeneblis (10731125) dros SemoeRoT, maSin, roca saqarTvelom, 

jvarosanTa msgavsad, wminda giorgis mfarveloba miiRo, rac simbolurad TeTr fon

ze wiTeli swori jvriT gamoixata. 1375 wels barselonaSi anonim kataloniel bers ga

mouqveynebia (dRes misi originali madridis biblioTekaSi inaxeba) msoflio qveynebis 

uZvelesi atlasi. atlasSi im drois evropis, aziisa da CrdiloeT afrikis qveynebis 

droSebTan erTad oTxi qarTuli droSacaa aRwerili –  droSebi erTmaneTis identuria 

_  TeTr tiloze oTxkuTxa jvriT, gansxvaveba mxolod oTxkuTxedebSi Caxatul jvre

bsa da diskoebs Sorisaa.

qarTul droSaTa qronologiuri are sakmaod didia da qarTuli veqsilologiiT 

daintereseba momavlis saqmea. 
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VII. damatebiTi masala

saerTaSoriso siaxleebi istoriis swavlebaSi

ioke van der leu-roordi

evroklios damfuZnebeli, misi pirveli prezidenti, 

amJamad aRmasrulebeli direqtori

ganaTleba inkluziurobis, cnobierebis amaRlebisa da tolerantobisaTvis: 
ZiriTadi Temebi sakiTxis droulobisa da mniSvnelobis Sesaxeb

istoriis saganmanaTleblo roli skolebSi

2008 wels sajaro ganaTlebis Sefasebis holandiurma centrma sakuTar vebgverdze Semdegi 

daskvna gamoaqveyna: `skolebs mniSvnelovani roli eniWeba kanonierebis, demokratiisa da moqa

laqeobis zogadi faseulobebis gadacemis saqmeSi. es gansakuTrebiT xorcieldeba iseTi sagnebis 

meSveobiT, rogoricaa istoria da moqalaqeobis safuZvlebi~. swored es winadadeba xsnis sakiTxis 

arss, kerZod imas, rom istoria, rasac Cven skolebSi vaswavliT, axalgazrda Taobis aRzrdasTanaa 

dakavSirebuli da, aqedan gamomdinare, misi msjelobis sagani unda iyos sayovelTao faseulobebi, 

humanuri midrekilebebi da demokratiis monapovari.

vici, rom bevri istorikosisaTvis es gancxadeba SeiZleba arakomfortul WeSmaritebas war

moadgendes, radgan isini ufrTxian warsulis instrumentalizacias da, miT ufro, ideologiuri 

mizezebiT mis arasworad gamoyenebas. samwuxarod, istoria da istoriis swavleba evropaSi Tu 

mis farglebs gareT uamrav magaliTs gvTavazobs am SiSis gasamarTleblad.1 Tumca, istoriis 

pedagogebs isic gaazrebuli aqvT, rom isini saganmanaTleblo sistemis nawils warmoadgenen, da 

ganaTleba axalgazrda Taobaze unda iyos morgebuli. skolaSi mozardebi ar Seiswavlian warsuls 

mxolod im mizniT, rom gaarkvion, zustad ra moxda; sagani unda daiwyos mTavari SekiTxviT mis 

mizanTan dakavSirebiT.

istorias evropul saskolo kurikulumSi uamravi mniSvnelovani mizani akisria. evroklios 

mier 2003, 2006 da 2009 wlebSi Catarebulma kvlevebma aCvena, rom istoriis Seswavlisa Tu swavlebis 

upirvelesi miznebi mTels evropaSi metnaklebad erTnairia: esaa ganaTleba demokratiisa da moqa

laqeobriobis xelSewyobisTvis, moswavleTa mier samyaros Secnoba, maTSi kritikuli azrovnebis 

unaris ganviTareba da sakuTari saxelmwifosadmi erovnuli kuTvnilebis grZnobis Camoyalibeba.2 

pasuxismgebeli profesiuli Zala

cnobilia, rom istoria sazogadoebisaTvis mniSvnelovan mamoZravebel Zalas warmoadgens. 

aqedan gamomdinare, evroklio cdilobs xeli Seuwyos istoriuli ganaTlebis jansaR gamoyenebas 

demokratiuli sazogadoebebis mSeneblobisa da gaZlierebis mizniT. aseve cdilobs kavSiri daa

myaros istorikosebs Soris miuxedavad maTi eTnikuri Tu religiuri kuTvnilebisa. organizaciis 

wevrebi erToblivad eZeben gzebs, raTa danergon sayovelTao Rirebulebebi, humanuri midrekile

bebi, demokratiuli monapovari da, amgvarad, gazardon ganaTlebis mniSvneloba keTilsindisieri 

moqalaqeobisa da Serigebis saqmeSi.

daarsebis dRidan, 1993 wlidan evroklio xels uwyobs saerTaSoriso urTierTgagebas, pati

viscemasa da TanamSromlobas. organizaciis upirveles mizans warmoadgens xeli Seuwyos istoriis 

swavlebis ganviTarebas, rac, Tavis mxriv, gaaZlierebs mSvidobas, stabilurobas, demokratias 

da kritikul azrovnebas. evroklio iRvwis, raTa istoriisa da moqalaqeobriobis safuZvlebis 

swavleba mravalferovani xedviT, inovaciiT da kritikuli azrovnebiT gaamdidros.

1 magaliTisTvis ixileT Antoon de Baets, „Responsible History“ (Oxford, 2008), Christina Koulouri (ed), „Clio in the Balkans. The 

Policy of History Education“ (Thessaloniki, 2002), Christina Koulouri (ed), Teaching the History of Southeastern Europe“ (Thessaloniki, 

2001) da Wolfgang Hopken(ed), Oil on Fire: Textbooks, Ethnic Stereotypes and Violence in South-Eastern Europe (Hannover, 1996).
2 evroklios vebgverdi Seicavs ZiriTadi kiTxvarebis Sedegebs, moyolebuli 1998 wlidan, rogorc Power-

Point-Si warmodgenil prezentaciebs, aseve diagramebsa da rukebs: http://www.euroclio.eu/joomla/index.php/compo-

nent/ option,com_docman/Itemid,402/.
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evroklio amtkicebs, rom warsuls ar gaaCnia sazRvrebi da istoriis swavleba udides gav

lenas axdens imaze, Tu rogor aRiqvamen adamianebi garemomcvel samyaros. evroklios xedviT, 

istoriis swavla da swavleba gansakuTrebuli pasuxismgeblobis sferoa, radgan swored is gax

lavT ganaTlebis sferoSi yvelaze metad politizirebuli sagani. saskolo istoria moiTxovs 

pasuxismgeblobis mqone mravalmxriv profesionals da evroklioc Tavs uyris istorikosebsa da 

istoriis pedagogebs evropidan, raTa erToblivad ganixilon da gamoscadon warsulis inkluzi

uri swavlebis meTodebi.

evroklios miaCnia, rom istoria aris yvelaze struqturizebuli arxi sazogadoebebSi isto

riuli cnobierebis CamoyalibebisTvis da, Sesabamisad, SemoqmedebiTad uwyobs xels mis winsvlas. 

evroklio propagandas uwevs imgvar midgomas istoriis swavlebisadmi, romelic ganamtkicebs 

demokratiul faseulobebs, unarebs da midrekilebebs. Tavis mxriv, es sagani zrdis ormxriv pa

tiviscemas, tolerantobas da antieqstremistul ganaTlebas. is svams kiTxvebs, romlebic iwveven 

kamaTs. imisaTvis, raTa es ideebi praqtikaSi gaataros, 1993 wlidan moyolebuli evrokliom ev

ropaSi organizeba gauwia 30ze met saerTaSoriso konferencias, asobiT adgilobriv seminars da 

samuSao swavlebas, ganaxorciela uamravi grZelvadiani proeqti.

novatoruli meTodologia

evroklios politika SemuSavebulia uamravi erovnuli da saerTaSoriso debatebis Sedegad. 

istoriis saskolo swavlebis tradiciuli funqcia mravaljer dadga kiTxvis niSnis qveS, radgan 

xSirad igi iaraRad qceula erebsa Tu saxelmwifoebs Soris dapirispirebebisas. 2007 wels bledSi 

(slovenia) gaimarTa saerTaSoriso konferencia Temaze `adamianTa uflebebis swavleba: gakveTi

lebi istoriidan~, sadac kviproselma istoriis ganaTlebis eqspertma Cara makriianim damswre 

farTo evropuli sazogadoebis winaSe wamoWra mniSvnelovani kiTxvebi saskolo sagnis miznebTan 

dakavSirebiT.1

moeTxovebaT Tu ara istoriis swavlebis procesSi moswavleebs daeTanxmon movlenebis Se

fasebas, Tu kiTxvis niSnis qveS unda daayenon is?

morCilad unda mihyvnen movlenebis `oficialur~ interpretacias Tu disciplinirebuli 

kamaTisa da argumentebis Sedegad sakuTari versiebi SeimuSaon?

daeTanxmon romelime konkretul xedvas Tu multiperspeqtiuli xedvisaken iswrafon?

istoriam skolis moswavleebs daTanxmeba unda aswavlos Tu winaaRmdegobis gaweva?

cxadia, istoriis swavlebis evropeli da ara marto evropeli specialistebi ufro metad am 

kiTxvebis meore nawilebs daeTanxmebian, Tumca es ar niSnavs imas, rom umravlesoba swored am 

midgomas iziarebs. umetes evropul qveynebSi politikosebsa da mediis warmomadgenlebs Zalian 

uWirT gaiTavison saskolo istoriis es kritikuli pasuxismgebloba.

doqtori Cara makriiani aseve Seexo sagnis Tematikas da dasva Semdegi kiTxvebi:

unda misces Tu ara saskolo istoriam moswavleebs codna da gaagebinos warsulis Sesaxeb 

istoriuli azrovnebis mniSvneloba?

unda ganaviTaros Tu ara maTSi warsul da axlandel sazogadoebebSi individebis Tu jgufebis 

rolis, pasuxismgeblobis, uflebebis SesaZleblobebis da movaleobebis gageba?

unda gazardos Tu ara moswavleTa demokratiuli damokidebulebebi da unarebi?

unda waaqezos Tu ara sazogadoebaSi CarTuloba da aqtivoba?

unda gazardos Tu ara moswavleTa Soris mravalferovnebis miRebis unari?

am SemTxvevaSi istoriis Tanamedrove swavleba valdebulia yvela moTxovna gaiTvaliswinos.

sakiTxavia, ramdenadaa es midgomebi saskolo istoriis realobaSi danergili?

2006 wels evroklios mier Sedgenili kiTxvari sTxovda respondentebs eCvenebinaT, Tu ra 

adgili uWiravs maT erovnul kurikulumebSi garkveul koncefciebsa da kompetenciebs.

gamokiTxvis Sedegad, yvelaze mniSvnelovnad dasaxelda Sedegi:

qronologiuri cnobierebis Camoyalibeba da movlenaTa qronologiuri TanmimdevrobiT 

dalagebis unari;

cvlilebebisa da uwyvetobis gaazrebis unari;

1 doqtor makriianis sruli prezentacia SegiZliaT ixiloT bmulze: http://www.euroclio.eu/joomla/index.php/

component/option,com_docman/Itemid, 402/.
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analizis unari;

istoriuli masalebis Sefasebisa da maTi istoriul konteqstSi gamoyenebis unari.

da mainc, yvelaze mniSvnelovnad istoriuli codnis Tanmimdevrulad gaxseneba iTvleboda, 

vidre faqtebisa da Sexedulebebis erTmaneTisagan garCeva? aseve, istoriuli mniSvnelobis Se

faseba urTierTsawinaaRmdego interpretaciebis gamoyenebiT. yvelaze umniSvnelod CaiTvala 

dRevandeli istoriografiuli debatebis saqmis kursSi yofna.

faseulobebi da midgomebi

samxreT floridis ganaTlebis koleji Zalian kargad uRebs alRos istoriis pedagogTa muSa

obas, rodesac wers, rom `yvela profesia xasiaTdeba saerTo codnis erTi da imave TvisebebiT, 

unarebiT da midgomebiT.1 swavleba ki xelobaa, radgan srulyofilebis ZiebaSi is iyenebs mec

nierebasac da xelovnebasac~. es ganacxadi maswavlebelTan erTad moswavlesac exeba – `social

uri disciplinebis (ganaTleba) ZiriTad winapirobas warmoadgens is, rom moswavle valdebulia 

gamoavlinos codna, unarebi, midgoma~.

es ganacxadi socialuri disciplinebisa da ganaTlebis erT Zalian mniSvnelovan da sain

tereso aspeqts usvams xazs. es ori sagani ara mxolod gadascems codnas da unarebs, aramed nergavs 

konkretul faseulobebs da ganaviTarebs sazogadoebisaTvis sasargeblo midgomebs moswavlee

bSi.2 swored zemoxsenebul or sagans aqvs yvelaze metad pirdapiri urTierToba politikasTan, 

ideologiasa da sazogadoebebis Tanadroul saWiroebebTan. sakiTxebi, romlebic yovelTvis 

iwveven kamaTs istoriis axali kurikulumis Sesaxeb aris globalizacia, gadagvareba, erovnuli 

identobis SegrZnebis Semcireba, saerTaSoriso islamis mzardi roli da erovnul Tu religiur 

umciresobaTa naklebi integracia sazogadoebaSi.

ukanasknel wlebSi evropaSi am sakiTxebs socialuri miswrafebebis mTel wyebasTan akav

Sirebdnen. yofil komunistur qveynebSi dRis wesrigSi upirvelesi adgili daiWira ganaTlebam de

mokratiis ganviTarebisaTvis.3 bevri iseTi dasavleTevropuli qveynis winaSe, romlebSic maRalia 

migracia, magaliTad, safrangeTi, didi britaneTi, niderlandebi, moulodnelad dadga sakuTari 

rolis gaazrebis sakiTxi sazogadoebaTa kavSiris, mravalferovnebis dafasebisa da toleran

tobis mSeneblobis saqmeSi.4 konfliqtur teritoriebze, magaliTad, bosniaSi, saqarTvelosa da 

makedoniaSi, Serigebasa da mravalferovnebis dafasebas didi yuradReba eqceva. TiTqmis yvela 

evropuli skolis istoriis kurikulumSi Sevida Temebi, romlebic moicavs Tanasworobas, adami

anTa uflebebs, genders, uwyvet ganviTarebas da garemos. gansakuTrebuli davalebebi daekisra 

socialur disciplinebsa da istoriis kurikulumebs. amisi kargi magaliTia evroklios egidiT 

TurqeTSi mimdinare proeqti. SeiZleba zogma ikiTxos, ramdenad emTxveva evropel politikosTa da 

istoriis pedagogTa damokidebulebebi da ramdenad misaRebia maswavlebelTaTvis es moTxovnebi, 

an saerTod, ramdenad xSirad ekiTxebian maT rCevas, aqvT Tu ara survili da unari msgavsi faseu

lobebi gadascen Taobebs da ganaviTaron garkveuli tendenciebi?5 

evroklios mier 2009 wels Catarebulma gamokiTxvam dagvanaxva, rom evropaSi amgvar gadaw

yvetilebebze istoriis pedagogebs mcire gavlena aqvT.6 da kiTxva – pedagogTa Tanamedrove kom

1 ixileT: Social Studies Education (SSE) Course & Program Policies & Expectations bmulze: http://www.coedu.usf.edu/main/

departments/seced/SocialS/SSEhome. html

2 evroklios 2009 wlis kiTxvari avlens Semdeg prioritetebs: http:// www.euroclio.eu/joomla/index.php/

component/option,com_docman/Itemid,402/.
3 Michail . A.Boytsov, ,,AROCLIOand Russian Joint Venture. Writing Schoolbooks on Post-War History“ – History for Today and 

Tomorrow. What does Europe Mean for School History. EUSTORY-Series: Shaping European History, Volume 2 (Hamburg, 2001) 

154-163. evroklios proeqtebi fikusirdeba Semdegi sakiTxebis garSemo. http://www.euroclio.eu/joomla/index.php/

component/option,com_docman/ Itemid,241/vb.
4 Gordon Brown, „The Future of Britishness, moxseneba fabianelTa sazogadoebaSi, 2006 wlis 14 ianvari. sazogadoebis 

presrelizi ixileT bmulze http://www.fabians.org.uk/events/speeches/the-future-of-britishness; magaliTad, niderlandebSi 

debatebi Temaze Canon and National Museum for History ixileT: http://www.jijmaaktgeschiedenis.nu/blog/ an http://entoen.

nu/forum.aspx.
5 James Fitzgerald, `History in the Curriculum: Debate on Aims and Values’ in History and Theory, Vol. 22, No. 4, Beiheft 22: The 

Philosophy of History Teaching (Dec., 1983), 81-100, ixileT bmulze http://www.jstor.org/pss/2505217.
6 2009 wlis kiTxvaris Sedegebi ixileT bmulze: http://www.euroclio.eu/ joomla/index.php/component/option,com_docman/
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petencia da arsebuli saswavlo masalebis xarisxi gamodgeba Tu ara dasaxuli miznebis misaRwevad, 

jerac pasuxgaucemelia.

evroklios meTodi gamoxatavs azrs, rom istoriasa da istoriis swavlebas adamianuri fa

seulobebis, damokidebulebebis da midrekilebebis mTel wyebasTan uxdeba Sepirispireba. esau

bro axalgazrda Taobas warsulze, niSnavs moicva pozitiuri Temebi, rogorebicaa demokratia, 

tole rantoba, adamianTa uflebebis pativiscema, urTierTgageba, solidaroba, Tavisufleba, 

gambeda oba, Tanabari SesaZleblobebi, pasuxismgebloba, siyvaruli da megobroba. Tumca, aseve 

Tavs ver aarideb negatiur cnebebs, rogorebicaa stereotipebi, crurwmena, brma rwmena, qseno

fobia, rasizmi da Zaladoba.

evrokliom partnior organizaciebTan erTad am sakiTxebis Sesaxeb dakavSirebiT mTeli 

rigi saswavlo strategiebi da masalebi SeimuSava.1 istoriaSi mravladaa movlenebi, procesebi 

da fenomenebi, romlebic moqalaqeobas Tu samoqalaqo pasuxismgeblobas exeba. evroklio cnobs 

istoriis pedagogTa sasicocxlo rols axalgazrdebSi samoqalaqo pasuxismgeblobis da sazoga

doebaSi maTi aqtiurad CarTvis saqmeSi.2

specifikuri istoria

evropis istoriis swavleba sapasuxismgeblo da gansakuTrebulia. zogadad, erovnuli isto

riis swavlebaSi erovnuli umciresobis warmomadgeneli jgufis xedvebi Warbobs. martini Tavis 

statiaSi ̀ evropis istoria da Zveli franguli wesCveulebebi~ aRniSnavs, rom safrangeTisaTvis 

`absoluturad warmoudgenelia iseTi kurikulumi, romelic mieZRvneboda bretanisa Tu baskuri 

regionis istoriis swavlebas~.3 amave dros, is acxadebs, ̀ meore msoflio omis periodSi ganviTare

bul genocidamde evropaSi ar moiZebna adgili ebraelTaTvis, magram arc qalTa da arc genderis 

istoria ar TamaSobs araviTar rols; franguli istoriuli ganaTleba aris erovnuli franguli 

politikuri istoria~. zogierTi qveyana, magaliTad, britaneTi, kvlav mtkiced ewinaaRmdegeba 

iseTi kurikulumebis ganviTarebas, romelSic istoriuli samyaro ufro vrclad an mcired iqneba 

warmodgenili, vidre erovnuli saxelmwifo. jounsi Tavis statiaSi“ spilosTan erTad sarecelis 

gayofa: istoriis swavleba uelsSi~ wers, rom es sakiTxi aris gamowveva, romelsac swrafad unda 

gaumklavdes britaneTi, sadac inglisuri istoria, kultura da ena saukuneebis ganmavlobaSi 

batonobda britaneTis sxva qveynebze.4 evroklios mier 2004 wels kardifSi gamarTulma konferen

ciam aCvena, rom istoriis uelsur kurikulumebsac gaaCndaT siZneleebi.5 saskolo istoria jerac 

fokusirdeba uamrav mniSvnelovan personaze, romlebic dominant kulturas warmoadgenen. mcire 

yuradReba eqceva qalebs da saerTod uyuradRebod rCebian eTnikuri jgufebis warmomadgenlebi.6

zogierT qveyanaSi, magaliTad, rumineTsa da latviaSi, calke sagnad iswavleba eTnikuri 

Itemid,402/.
1 amis Sedegi iyo 14 inovaciuri saxelmZRvanelosa da maswavlebelTa damxmare wignis gamoqveyneba, 
magaliTisTvis: Ordinary People in an Extraordinary Country. Every Day Life in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia. 

Yugoslavia between East and West 1945-1990 (2008) and Change and Continuity in Everyday Life in Albania, Bulgaria and Macedonia 

1945-2000 (2003). evroklios arsebobis pirveli 15 wlis namuSevris Sejameba ixileT organizaciis 26 –e 

biuletenSi Making a Difference. Fifteen Years of EUROCLIO, bmulze:http://www. euroclio.eu/site/index.php/2008-making-a-

difference-bulletins-381. evroklios mier gamocemuli yvela publikaciis naxva SegiZliaT organizaciis saitze.
2 magaliTad, ixileT FFair and Balanced History. 44 working sheets for active student work with a multicultural approach (http://

www.euroclio.eu/site/index.php/ materials-bulgaria-129). evrokliosa da evropaevmis gaerTianebuli Zalisxmevis Sedegia 
proeqti Connecting Europe through History. am wlis ZiriTad Temas warmoadgens experiences and Perceptions of Migrations 

in Europe da informaciis xilva SesaZlebelia bmulze http://www.euroclio.eu/site/index.php/ projects-mainmenu-125/

current-projects-mainmenu-32/connecting-europe-mainmenu-304. pirveli wlis (Human rights in Europe? Tolerance, Democracy, 

Citizenship, Critical thinking and Multiperspectivity as European Values) sruli moxseneba xelmisawvdomia bmulze http://

www.connectinghistory.eu/.
3 Jean-Clément Martin, ‘European History and Old French Habits’, – History for Today and Tomorrow. What does Europe Mean for 

School History. EUSTORY-Series: Shaping European History, Volume 2 (Hamburg, 2001) 45-57.
4 Elin Jones, ‘Sharing the bed with an elephant: teaching history in Wales’, in: History for Today and Tomorrow, 36-44 and Jean-Clément 

Martin, ‘European History and Old French Habits’, idem 45-57.
5 R.R. Davies, ‘Wales and History, Small Country, Large Issues’ and Bjorn Matsen, ‘The Learning Country, Jane Davidson, Welsh 

Minister of Education’, orive ixileT evroklios me20 biuletenSi: elonging to Europe – Small Nations, Big Issues (2004) 

10-17 and 17.
6 Jan Bank en Piet de Rooy, ‘Een canon van het Nederlandse verleden. Wat iedereen móet weten van de vaderlandse geschiedenis’, 

gazeTma NRC Handelsblad 2004 wlis 30 oqtombers warmoadgina am midgomis SesaniSnavi magaliTi, msgavs 
tendenciebs amJRavnebs 2001 wlis holandiuri kurikulumi Seqmnili saSualo skolis maRali klasebisaTvis.
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jgufebis istoria. Tumca aseTi midgoma realurad sulac ar uwyobs xels inkluziur swavlebas, 

radganac ar zrdis erTmaneTis Sesaxeb metis gagebis SesaZleblobas. umravlesobis jgufis warmo

madgenelTaTvis sakuTari istoria Tu kultura warmoadgens erTaderT sagans saskolo istoriaSi. 

Tumca, umciresobebis warmomadgenelTa istoriis calke sagnad gamoyofa rumineTSi, sul cota, 

istoriis swavlebaSi mravalferovnebis danergvas niSnavs. latviaSi axali moqnili kurikulumi 

aseve iZleva saSualebas Seswavlil iqnas eTnikuri istoria rusul, polonur, litvur, ukrainul, 

estonur da belorusulenovan skolebSi.

inglisSi kurikulumis dagegmvisas mTavar moTxovnas warmoadgens is, rom igi pasuxobdes 

axalmosaxleTa saWiroebebs da erTnair uflebebs aniWebdes moswavleebs `miuxedavad maTi so

cialuri warmomavlobis, kulturis, rasis, sqesis, gansxvavebuli SesaZleblobebisa Tu unarebis~.1 

istoriis kurikulumis farglebSi moiTxoveba `Seuqmnan inglisSi axlad Camosul moswavleebs 

iseTi garemo, rom maT CamouyalibdeT sakuTari identobis da msoflioSi sakuTari adgilis myari 

SegrZneba. es daexmareba maT gaiazron, Tu ra gavlena moaxdina warsulma awmyoze da rogor ganvi

Tarda is adgili, sadac axla isini cxovroben. istoria daexmareba axalmosulebs ukeT Caswvdnen 

inglisis kulturas, institutebs da istorias~. Tanamedrove kurikulumTa damxmare saSualeba 

`uCvenebs maswavleblebs, Tu rogor SeuZliaT maT saWiroebis SemTxvevaSi gardaqmnan erovnuli 

sakurikulumo programebi da Seusabamon isini moswavleTa gamowvevebs TiToeul etapze~.2 QCA

is saitze am sakiTxTan dakavSirebiT mravladaa mocemuli direqtivebi da aqtivobebis nimuSebi.3

evroklios modelis mixedviT, saskolo istoriis mizans unda warmoadgendes yovelmxrivi 

inkluziuroba, SekavSireba, gaazreba im maxasiaTeblebisa, rac ganasxvavebs sxvadasxva sqesis da 

asakis adamianebs, eTnikur, lingvistur da religiur jgufebs, mdidarsa da Raribs, qalaqis Tu 

soflis mosaxleobas, gansxvavebuli azris mqone sazogadoebebs.4 yovlismomcvelobis amgvari 

interpretacia tradiciul midgomaze Sors midis, radgan moicavs ara mxolod eTnikur da re

ligiur, aramed asakobriv, sqesobriv jgufebs da Sexedulebebs. evroklios ramdenime proeqti 

albaneTSi, bosniahercogovinaSi, xorvatiaSi, bulgareTSi, estoneTSi, latviaSi, makedoniaSi, 

ruseTSi, serbeTsa da ukrainaSi swored am sakiTxebs mieZRvna.5

umciresobis warmomadgenelTa Sesaxeb saskolo savarjiSoebisTvis kargi wyaros moZieba nam

dvilad problemuria. moviyvan erT magaliTs: proeqtis istoriisa da moqalaqeobrivi ganaT lebis 

xelSewyoba rumineTSi menejmentma sTxova eqsperts iad vaSemids (israeli), raTa mas stimuli mieca 

proeqtis wevrTaTvis, rom maT saxelmZRvaneloSi warmoedginaT ruminulebrauli istoriuli 

wyaroebi. damswre sazogadoebas Zalian daswyda guli, rodesac eqspertma mxolod polonuri ma

salebi moitana. TviT am kargad aRWurvili ebrauli resurscentrisaTvisac ki ar aRmoCnda advili 

sasurveli masalebis moZieba.

zemoTaRniSnuli problemis gamo, ukrainul saxelmZRvaneloSi ukraina – `19011938 wlebSi, 

individis TvaliT danaxuli periodi~ TiTqmis ar moixsenieba im drois ukrainis mravalricxovani 

ebrauli mosaxleobis istoria.6 igive SeiZleba iTqvas boSebze, romlebic centraluri Tu aRmosav

leT evropis TiTqmis yvela qveyanaSi cxovroben. es xalxi TiTqmis arc erT istoriul saxelmZR

vaneloSi Tu publikaciaSi araa moxseniebuli. gamonakliss warmoadgens evroklios maswavlebelTa 

resursebis wigni – yoveldRiuri cxovrebis cvlileba da uwyvetoba albaneTSi, bulgareTsa da 

makedoniaSi 19452000.7 TiToeul monawile qveyanas davalebuli hqonda warmoedgina sakuTari 

samSoblos eTnikur jgufTa warmomadgenlobebi. es Zalian faqizi sakiTxi iyo da mTavrobebs, 

gansakuTrebiT, bulgareTisas, gauWirdaT konkretuli jgufisaTvis umciresobis statusi mieni

1 QCAs saiti iZleva saintereso SeTavazebebs termin inkluziasTan dakavSirebiT. http://www.qca.org.uk/qca_7277.

aspx.

2 ixileT: http://www.qca.org.uk/qca_7341.aspx.

3 xelmisawvdomia bmulze: http://www.qca.org.uk/qca_7964.aspx.

4 magaliTad, evroklios rusuli warmomadgenlobis publikacia Mosaic of Cultures (2005), ixileT bmulze http://

www.euroclio.eu/site/index.php/projects-mainmenu-125/past-projects-mainmenu-47/national-mainmenu-241/cat_view/61-national/150-

2002-2005-russia-mosaic/170-educational-materials
5 estoneTSi, latviaSi, makedoniasa da ruseTSi proeqtebis meore wyebis gansakuTrebuli kvlevis sagani 
gaxda termini inkluzia, igive SeiZleba iTqvas evroklios proeqtze bulgareTSiD Bialogues, a Cultural Rainbow 

for the Future.

6 ixileT bmuli: http://www.euroclio.eu/joomla/index.php/component/option, com_docman/Itemid,241/gid,173/task,cat_view/.

7 damatebiTi informaciisTvis ixileT http://www.euroclio.eu/joomla/index. php/Publications/Teaching-Materials/.
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Webina. magram, sabolood, garda makedoniuri dasaxlebisa bulgareTSi, yvela warmomadgenlobam 

ipova sakuTari adgili.

inkluziuri istoriuli ganaTleba gulisxmobs imas, rom erovnul doneze, evropasa Tu mis 

gareT, aucilebeli piroba iyos multiperspeqtiuloba da mravalgvari narativi. es midgoma mimar

Tulia imisaken, rom axalgazrdebma Seiswavlon da gaiazron warsulis safuZvlebi; is gvTavazobs 

ufro axlos gavecnoT sxvadasxva, erTmaneTs dapirispirebul mxareebs, gansxvavebul rekon

struqciebs da alternatiul interpretaciebs; igi exeba im daskvnebs, romlebic momavlisTvis unda 

gamovitanoT Sesabamisi warsuli gamocdilebidan. cxadia, Cven erTsa da imave warsul movlenaze 

SegviZlia gansxvavebuli xedvebi CamovayaliboT.1 swored aq Semodis sityva `kompleqsuroba~, 

radganac warsulis aRqma rTuli xdeba da efuZneba mravalgvar narativs da interpretaciebs. 

Sesabamisad, istoriis swavleba Tavidan ver aicilebs paeqrobas da wyenas. am yvelafers frTxilad 

da gabedulad unda mivudgeT, ar unda uarvyoT an ugulebelvyoT konkretuli faqtebi.

evropuli da ara mxolod evropuli gamocdileba cxadad aCvenebs, Tu ramdenad rTulia es 

Temebi politikosebisa da istorikosebisaTvis, da kidev ufro metad rTuli saskolo istori

isaTvis. evroklios saitze, axali ambebis ganyofilebaSi mocemuli seqcia – istoria – gviCvenebs, 

Tu rogor ebrZvian sazogadoebebi yoveldRiurad winaaRmdegobriv warsuls. am TemaTagan bevri 

maTgani iseT rTul problemebsa da Zireul moralur sakiTxs exeba, rogoricaa kacobriobis wi

naaRmdeg Cadenili danaSaulebi – holokosti, genocidi, diskriminacia, kolonializmi, monoba, 

TanamSromloba da Tanasworoba. ar arsebobs evropuli qveyana, romlis warsulis ganxilvisas am 

sakiTxTagan ar romelime axdendes masze uzarmazar gavlenas.

genderi

istoriaSi CarTulobis specifikur elements warmoadgens qalebisa da mamakacebis rolze 

fokusirebis mravalferovneba. Cveulebriv, qalebi kurikulumebisa da saxelmZRvaneloebis 

miRma rCebian. evroklios kiTxvari 2003, 2004, 2005 wlebSi Seicavda kiTxvebs saskolo istoriaSi 

genderis Sesaxeb. Sedegma uCvena, rom es aspeqti jerac ganuviTarebelia. 2003 wels swored gen

deri iyo saskolo istoriaSi, 1989 wlidan moyolebuli, yvelaze naklebganviTarebadi midgoma.2 

2004 da 2005 wlebSi gamokvlevam uCvena, rom qalisa da genderis istoria evropaSi fasdeboda, 

rogorc yvelaze umniSvnelo saswavlo sakiTxi. man xmebis 7%ze naklebi miiRo.3 es maSin, rode

sac demokratiisa da adamianTa uflebebis maCvenebeli 25%s aRemateboda.4 am TvalsazrisiT, 

holandiis istoriis axal saxelmZRvaneloebSi 16 kacze 4 qali modis.5 aseve, frangul/germanuli 

skolis evropisa da msoflios istoriis axladgamocemulma eqsperimentulma saxelmZRvanelomac, 

rac orive qveyanaSi saSualo ganaTlebis maRal klasebSi swavlebisTvisaa gankuTvnili, Tavi ver 

aarida warsulis xedvaSi genderis naklebobas.6 1945 wlidan moyolebuli, mxolod 2 qali Cndeba 

mniSvnelovan pirovnebaTa biografiebis nusxaSi, esenia angela merkeli da margaret tetCeri. 

frangma avtorebma ver SeZles Tundac erTi qaliTanamemamulis warmodgena, romelic iqneboda 

imdenad cnobili, rom saxelmZRvaneloSi SeetanaT. 

evroklios mizans warmoadgens qalebis ukeT warmoCena. fokusirebis gadatana mkacri poli

tikuri da militaruli istoriidan ufro mravalmxrivi midgomisaken waadgeba alternatiuli 

narativebis ganviTarebas. ukrainuli saxelmZRvanelo „ukraina 19011938 wlebSi, individis 

TvaliT danaxuli periodi“ imden magaliTs Seicavda genderuli perspeqtivebisa, rom gaocebulma 

gamomcemelma imwamsve daaskvna, TiTqos wignis avtorebi qalebi iyvnen. Tumca es mcdari daskvna 

iyo, yvela avtori mamakaci iyo, rac Tavis mxriv, avtorTa gundis formirebisas daSvebul uyur

1 evroklios meTodologiis Sesaxeb meti informacia SegiZliaT moiZioT bmulze: http://www.euroclio.eu/site/index.

php/leafl et-3-methodology-backgroundmaterial-898.
2 Joke van der Leeuw-Roord, History Changes. Facts and fi gures about history education in Europe since 1989 (The Hague, 2003).
3 kiTxvari SegiZliaT ixiloT bmulze: http://www.euroclio.eu/joomla/index.php/component/option,com_

docman/Itemid,402/.
4 ibidem.

5 standartebze pasuxismgebeli komitetis oficialuri saitis misamarTi gaxlavT: http://entoen.nu/informatie.

aspx?id=10, informaciis nawili mocemulia inglisur enaze, Turquli Targmani ki gamoqveynda NIHA –is mier 
(umaRlesi ganaTlebis niderlanduri instituti ankaraSi): Ana Hatlarıyla Hollanda Tarihi (De Canon) (Ankara, 2008).
6 istoire/Geschichte, Europa und die welt seit 1945. (Leipzig, 2006). ixileT: www.histoiregeschichte.com.
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adRebobaze metyvelebda.1

axali Turquli kurikulumi 

socialuri disciplinebis axali Turquli kurikulumi Zireul faseulobaTa danergvas da 

pasuxismgeblobiT gamsWvaluli xedvis ganviTarebas emsaxureba. kurikulumis yovel Tavs saku

Tari miznebi gaaCnia. magaliTad, TavSi `me vswavlob socialur disciplinebs~, erTerT mizans 

warmoadgens moswavleTa mier iseTi gadawyvetilebebis miReba, romlebic daefuZneba uflebebs, 

pasuxismgeblobebs da Taviseburebebs. meore mizans warmoadgens, moswavleebma gaiazron, rom so

cialuri disciplinebi xels uwyobs TurqeTis respublikis aqtiur moqalaqed Camoyalibebas. TavSi 

`Zalaufleba, administracia da sazogadoeba~, saubaria imaze, rom moswavleebma unda imsjelon 

demokratiul sazogadoebaSi adamianTa Sesaxeb, romlebsac gaaCniaT sicocxlis, religiisa da 

azris Tavisuflebis, fizikuri usafrTxoebis ufleba. dabolos, Tavi ̀ globaluri kavSirebi~ as

abuTebs, rom istoriul dokumentebze dayrdnobiT moswavleebi aanalizeben adamianTa uflebebis 

ganviTarebis process da interpretirebas ukeTeben TurqeTis istoriaSi qalTa rolsa da qalTa 

uflebebis ganviTarebas. igive Tavi moiTxovs, rom axalgazrdebs unda ganuviTardeT pasuxismge

blobis grZnoba kulturuli memkvidreobis dacvisa da ganviTarebis mxriv. aseve axalgazrdebs 

moeTxovebaT, gaiazron qveyanaTa Soris TanamSromlobis mniSvneloba bunebrivi safrTxeebisa Tu 

garemos dacvis TvalsazrisiT.

istoriis, rogorc sagnis, zogadi miznebi aseve moicavs moralur valdebulebebs, magaliTad, 

moswavleebis informirebas iseT Zireul faseulobebze, rogorebicaa mSvidoba, tolerantoba, 

ormxrivi gageba, demokratia, adamianTa uflebebi; axalgazrdebi unda gaxdnen am faseulobebis 

damcvelebi da ganmaviTareblebi. kurikulumi gulisxmobs mozardebSi gaZlierdes Sromismoyva

reoba, mecnieruli xedva, xelovnebis siyvaruli da esTetika, es yvelaferi ki unda moxdes erTi 

romelime konkretuli an zogadi civilizaciebis Sesaxeb istoriuli kvlevis warmoebis saSuale

biT. istoriis kurikulumis farglebSi aseve moiTxoveba moswavleTa Soris ganviTarebul iqnas 

sulieri, eTikuri, socialuri da kulturuli aspeqtebi. momdevno mizania mozardTa Camoyalibeba 

individebad, romelTac ecodinebaT TavianTi uflebebi da gamoiyeneben maT saWiroebis SemTxvevaSi. 

amave dros, gaazrebuli eqnebaT sakuTari pasuxismgeblobebi da iqnebian mgrZnobiareni socialuri 

problemebis mimarT.

istoriis swavlebis bolo wlebSi gamoikveTa, rom Tanamedrove msofliosa Tu TurqeTis is

toria maswavleblebs akisrebs gansakuTrebul miznebs da moTxovnebs. sagnis Seswavlis Sedegad 

moswavleebs eqnebaT ̀ unari, gaanalizon globaluri samyaros mravlismomcveloba da politikuri, 

socialuri, kulturuli Tu ekonomikuri movlenebis mravalmxrivi maxasiaTeblebi; ganuviTaron 

axalgazrdebs is Cvevebi, rac aucilebelia XXI saukunis cvalebad da mzard moTxovnilebebTan 

gasamklaveblad. maT unda hqondeT TavianTi xedva da SeZlon jansaRi komentarebis Tu ideebis 

warmoCena momavlis Sesaxeb~. TavSi ̀ globalizaciis procesSi myofi samyaro~, saubaria imaze, rom 

moswavleebma unda iswavlon ̀ gageba im problemebisa, romlebic warmoiSoba msoflioSi mimdinare 

ganviTarebis procesis Sedegad da gaiTavison, rom saWiroa am problemebs gadawyveta movunaxoT~.

Tumca, yvela am moTxovnis kurikulumSi dafiqsireba sakmarisi araa, bevrad rTuli procesia 

maTi xorcSesxma. evropul qveyanaTa umetesobaSi saTanadod araa Sefasebuli is efeqti, rasac 

kurikulumSi ganxorcielebuli cvlileba axdens finansur Tu adamianur resursebze. amis Sede

gad, reformebis ganmaxorcielebelma programebma ver miaRwies mosalodnel miznebs da joxi 

gadatyda maswavleblebze, TiTqos isini ar emxrobodnen cvlilebebs.2 

istoriuli mniSvneloba

bolo wlebSi saskolo istoriis sakvanZo sakiTxi gaxda istoriuli mniSvneloba. jer kidev 1994 

wels piter seiqsasi statiaSi ̀ moswavleTa mier istoriis mniSvnelobis gageba~, werda – ̀ istoriuli 

fenomeni mxolod maSin xdeba mniSvnelobis matarebeli, Tu Tanamedrove sazogadoebis wevrebs 

1 Joke van der Leeuw-Roord, EUROCLIO Executive Director and Clio Stronk, EUROCLIO staff member, `Learning by Experience’ 

– Making A Difference. Fifteen Years of EUROCLIO (The Hague, 2007) 6-11.(http://www.euroclio.eu/joomla/index2.

php?option=com_docman&task=doc_view&gid=76&Itemid=401)
2 Joke van der Leeuw-Roord, History Changes. 17-32.
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SeuZliaT gaavlon paraleli am da sxva istoriul fenomens Soris da sabolood, am movlenasa da 

sakuTar Tavs Soris~. Semdeg ki svams sakvanZo kiTxvas: `romel fenomens aRiqvamen moswavleebi 

mniSvnelovnad~?1 samwuxarod, Zalian mcire odenobis akademiuri gamokvleva Catarda saimisod, 

rom am kiTxvis pasuxebSi Caxedulni viyoT. Tavad seiqsasma Caatara mcire kvleva 14 meaTeklasels 

Soris kanadaSi. van boriesi germaniaSi aseve dainteresda am kiTxvaze pasuxis moZiebiT evropis 

farglebSi; aseve, holandielma maria griverma Caatara kvleva erovnebiT holandiel Tu migrant 

moswavleebs Soris. maT mier miRebuli Sedegebi ramdenime sakiTxs naTels hfens. seiqsasis kv

levam gamoavlina, rom moswavleebi irCevdnen iseT Temebs, romlebmac gavlena iqonia xalxTa 

farTo masebze da romelTa zemoqmedeba iyo xangrZlivi da awmyoSic grZeldeboda. van boriesis 

kvlevam aCvena, rom axalgazrdebs gansakuTrebuli interesi gaaCndaT uaxlesi istoriis mimarT.2 

es mosazreba ganamtkica griveris kvlevamac. Tumca man aseve aRniSna, rom es maxasiaTebeli gan

sakuTrebiT exeboda gaerTianebuli samefosa Tu safrangeTis mkvidr mosaxleobas. mozardebi 

yofili koloniebidan aseve SesamCnev interess iCendnen antikuri istoriis mimarT. niderlandebSi 

ki mkvlevari waawyda garkveul interess me20 saukunis mimarT, Tumca ara gansakuTrebuls.3 mTel 

rig ganmartebebs da miTiTebebs istoriuli mniSvnelobis Temaze iZleva istoriis swavlebis 125e 

tomi, aseve QC – ganmartebiTi SeniSvnebi.4

axali warmodgena kurikulumze

saskolo istoriis inovaciuri swavlebisadmi wamoyenebulma zemoxsenebulma uamravma axal ma 

moTxovnam da mniSvnelobis mqone sakiTxma gavlena moaxdina Sexedulebaze kurikulumis Sesaxeb. 

evropis sabWom proeqtis `swavleba evropis me20 saukunis istoriis Sesaxeb~ farglebSi doqtor 

robert stradlings daavala gamoeca cnobari am Temaze.5 publikaciisTvis stradlingma gamoiy

ena evropis sabWoSi umcros konsultantad muSaobisas dagrovili gamocdileba, aseve, evropis 

sabWosa da evroklios Sefasebis qseli. erTerTi sakiTxi, romelic xangrZlivi ganxilvis sagani 

gaxda, iyo Semdegi: rogor gadaetanaT axali sakurikulumo moTxovnebi ganaxlebul, ufro mimzid

vel sakurikulumo modelSi. cxadia, unda gaeTvaliswinebinaT is, rom moswavleebi Tanamedrove 

istorias aniWeben upiratesobas. es aris magaliTi bevr evropul qveyanaSi gamoyenebadi me20 

saukunis istoriis swavlebis tradiciuli programisa, sapirispirod ki warmodgenilia Temebis 

alternatiuli CamonaTvali.6

 

tradiciuli Temebi me-20 saukunis istoriaSi inovaciuri Temebi me-20 saukunis istoriaSi

pirveli msoflio omis safuZvlebi teqnologiuri da mecnieruli winsvla

pirveli msoflio omi socialuri cvlilebebi rigiTi adamianebis 
cxovrebaSi

ruseTis revolucia qalTa rolis cvlileba sazogadoebaSi

evropis restruqturizacia, 1918 weli maskulturisa da axalgazrduli kulturis 
warmoqmna

totalitarizmis dasawyisi: komunizmi, erov
nuli socializmi da faSizmi

gamorCeuli moZraobebi kulturasa da xe
lovnebaSi

ekonomikuri depresia industrializacia da postindustriuli 
sazogadoebebis warmoqmna

saerTaSoriso mSvidobis darRveva urbanizacia
II msoflio omi: saxalxo omi transporti da komunikaciebi

evropis restruqturizacia 1945 wels saxalxo moZraobebi

1 Peter Seixas, ‘Students Understanding of Historical Signifi cance’ – Theory and Research in Social Education 23.3 (1994): 281-304, 285.
2 Bodo von Borries, Magne Angvik (eds.) Youth and History. A Comparative European Survey on Historical onciousness and Political 

Attitudes among Adolescents vol. A: description, vol. B: documentation, CD-ROM (Hamburg, 1997).
3 Maria Grever en Kees Ribbens, Nationale identiteit en meervoudig verleden (WRR Verkenning nr. 17) (Amsterdam, 2007) 130-131.

4 Teaching History 125, December 2006: http://www.vanderkaap.org/histoforum/2009/historischbelang.html.
5 Robert Stradling, Teaching 20th-century European History, (Strasbourg, 2001).

6 Stradling, R. ibidem (22) ixileT bmulze http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/History_Teaching/.
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civi omis xana: nato da varSavis paqti erovnuli da sxva jgufebis warmomadgen
lobebis mdgomareobis cvlileba evropaSi

dekolonizacia konfliqti da TanamSromloba

politikuri da ekonomikuri TanamSromloba 
1945 wlis Semdeg

erovnuli moZraobebi

evropuli sazogadoeba totalitarizmi da liberaluri demokratia

glasnosti da perestroika adamianTa uflebebi

sabWoTa kavSiris daSla

centraluri da aRmosavleT evropis Camoyali
bebis procesSi myofi damoukidebeli demokra
tiebi

rogorc xedavT, sakiTxebis am axal nusxaSi, romelic 2008 wels Seiqmna, sakmarisi adgili 

moiZeb neba yvela tradiciuli TemisaTvis; Tumca isini mocemulia ufro gafarToebul perspeq

tivaSi da SesabamisobaSia axali kurikulumis modelTan. es CamonaTvali aseve naTlad uCvenebs, 

Tu ramdenad swrafad Zveldeba kurikulumebi/saxelmZRvaneloebi. 2009 wels am CamonaTvals 

daemata garemos dacva, energiaze damokidebuleba, winsvla globaluri komunikaciebis sferoSi, 

globalizacia da islamuri cnobierebis gaZlierebis sakiTxebi.

2009 wlisTvis Seicvala ara mxolod Temebis tradiciuli SerCeva, aramed, zogadad, fokusireba 

saxelmZRvaneloebze. naTelia moTxovna moqnil da interaqtiul multimediur saSualebaze, ro

melic pativiscemiT moepyroba mravalferovnebas da istoriis mimarT multiperspeqtiul midgomas 

gamoiCens. imisaTvis, raTa evropis masStabiT yovelive es realoba gaxados, 2009 wlis Sua xanisaTvis, 

evrokliom moamzada samwliani proeqti `evropuli istoriisa da memkvidreobis kvleva. davexma

roT pedagogebs saSualo skolebSi mravalferovani perspeqtivebiT aswavlon evropis istoria da 

memkvidreoba.~ am proeqtis farglebSi ganviTardeba, gamoicdeba da dainergeba onlain saSualeba 

saSualo skolebSi evropis istoriisa da memkvidreobis Sesaswavlad. es yvelaferi ki iqneba Sem

degi saxis: yvelasaTvis xelmisawvdomi informaciuli baza saganmanaTleblo masaliT, romelSic 

Zieba SesaZlebeli iqneba Tematikis, periodis Tu adgilmdebareobis mixedviT da erT gakveTilad 

iqneba warmodgenili saswavlo TavebSi. masalas eqneba istoriis, memkvidreobisa da geografiis 

kurikulumebis danamatis saxe da motivacias miscems axalgazrdebs meti Seityon evropis Sesaxeb. 

am bazis unikaluroba ki iqneba SesaZlebloba, gakeTdes Sedarebebi saxelmwifos SigniT Tu gareT 

da evropis istoria da memkvidreoba danaxul iqnes mravalmxrivi perspeqtiviT. Tavebi agebulia 

Semdegi Temebis irgvliv: `evropis istoriis gardamtexi momentebi~, `koloniali z mi~, `industria 

da mentaloba~, `migracia~, `globalizacia~ da `yoveldRiuri cxovreba~.

am axali panevropuli gamowvevis mizans warmoadgens imgvari sakiTxebis SerCeva, romlebic 

inkluziurobasa da mravalferovnebas SesZenen istoriul ganaTlebaze muSaobas. axali Turquli 

kurikulumi sazogadoebriv disciplinebsa da istoriaSi gvTavazobs uamrav saSualebas am axali 

saSualebis aqtiuri gamoyenebisaTvis. inovaciur meTodologiaze dafuZnebuli saganmanaTleblo 

masalebi evroklios axali proeqtidan: `evropis mier gadasaRebi – inovaciuri meTodologia 

Turqul saskolo istoriaSi~ – imedia gamosadegi iqneba evropis warsulisadmi am axali midgomi

sas. aseve vimedovneb, rom istoriis Turqi pedagogebisTvis es SesaZlebloba warmoadgens morig 

nabijs evropaSi integraciis gzaze.

daskvna

istoriuli ganaTleba evropasa Tu mis farglebs gareT mWidrodaa dakavSirebuli sagan

manaTleblo da politikur dRis wesrigTan. amJamindel prioritetebs warmoadgens CarTuloba, 

mravalferovneba, adamianTa uflebebi, garemo da mdgradi ganviTareba. istoriuli ganaTleba 

evropaSi Tavisi axali Sinaarsobrivi arCevaniT Tu inovaciuri meTodologiiT sruliad naTlad 

asaxavs am prioritetebs.
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robert maieri

georg ekertis sax. instituti

germania, q. braunSvaigi

interkulturalizmi da istoriis swavleba
germanuli gamocdileba da xedva

germanul sazogadoebasa da germanul skolebSi interkulturuloba realuri movlenaa. 

germaniis zogierT federalur olqSi migrantTa ojaxebidan gamosuli bavSvebis raodenoba 

30%s Seadgens, zogierTSi ki 50%s aRemateba. germaniis (mozrdili) mosaxleobas normaluri 

cxovrebisaTvis aucileblad sWirdeba ucxoelebTan Segueba. evrokavSiris farglebSi sul ufro 

mWidro Tanacxovreba da muSaoba moiTxovs urTierTobas gansxvavebuli eTnikuri Tu kulturuli 

warmomavlobis xalxTan. garda amisa, globalizacia ufro metad, vidre odesme warsulSi, zrdis 

ucxo kulturaTa Sexvedris albaTobas. yovelive es xSirad warmoSobs SiSisa da agresiis grZnobas.

mosaxleobis nawilSi, Cemi azriT, 4 tipis damokidebuleba SeimCneva:

1. SavkanianTa diskriminacia. rasizmis msxverplni gansakuTrebiT Savkaniani afrikelebi xde

bian, rasac safuZveli kolonializmSi eZebneba.

2. islamis siZulvili. es grZnoba gamowveulia Zveli SexedulebebiT aRmosavleTidan SemoWril 

cxenosan urdoebze, rogorebic iyvnen, magaliTad, hunebi da TaTrebi. mogvianebiT amas daemata 

TurqebTan omebi. dRes islamuri terorizmis Zaladoba xSirad warmoSobs iracionalur grZno

bebs. informacia muslimebis mier daCagruli qalebis Sesaxeb Semdgomi negatiuri Sexedulebebis 

mizezi xdeba.

3. SiSi organizebuli danaSaulis winaSe. igulisxmeba ucxoelTa mier Seqmnili bandebi, rom

lebic yaCaRoben, qurdoben, Cabmulni arian prostituciasa da narkotikebTanA dakavSirebul 

saqmianobaSi.

4. daucvelobis grZnoba, romelic gamowveulia sazogadoebaze ucxouri elementebis uzar

mazari zegavleniT. uamravi adamiani misTvis Cveul garemoSi mimdinare didi cvlilebebisa, mowme 

xdeba da mSobliuri qveynisa da individualobis dakargvis SiSi eufleba.

cnobilia, rom es Sexedulebebi da SiSi seriozul zians ayenebs saxelmwifosa da sazogadoebas.

istoriis maswavleblebi unda daupirispirdnen am saziano crurwmenebs istoriis swavlebis 

meSveobiT. am mimarTulebiT gaweuli mcdelobebi interkulturuli swavlebis cnebas ukavSirdeba.

adamianis cxovreba metad xanmoklea saimisod, rom man SeiZinos eqsperimentuli codna misTvis 

uCveulo movlenebTan gamklavebisaTvis, magram istoria gvTavazobs mraval sibrZnes interkul

turuli urTierTobis Sesaxeb. arsebobs uamravi dokumenturi masala, romelic gvaCvenebs, Tu 

rogor iqmneboda negatiuri stereotipuli Sexedulebebi ̀ sxvebze~, ̀ ucxoelebze~. stereotipTa 

Camoyalibebis gaazreba maTi kontrolis saSualebas iZleva. Zveli SiSi SeiZleba avxsnaT Ses

abamisi faqtebis mokle da gazviadebuli aRweriT da, amgvarad, absoluturi ki ara, SefardebiTi 

mniSvneloba mivaniWoT. SeiZleba vaCvenoT, Tu ra gadaWarbebuli panikiT xvdebodnen savaraudo 

saSiSroebas warsulSi da ra damangreveli Sedegebi mohyveboda amas. isteriuli reaqcia mudam 

uadgilod miiCneoda. keTilSobiluri da mSvidi damokidebulebis SemuSaveba sxva kulturaTa 

mimarT sazogadoebis kulturuli simwifis niSania.

istoria gvTavazobs dadebiTi da uaryofiTi gamocdilebis nimuSebs imigrantTa talRebTan 

dakavSirebiT. SeiZleba naTlad warmovidginoT kulturul Tu ekonomikur doneze umciresobebis 

warmatebuli integraciis upiratesoba. amas xSirad mosdevda axali regionuli identobis Camoya

libeba, rac dRes simdidred da xalxis siamayis sagnad miiCneva. rogorc wesi, didi sirTule iqmneba 

maSin, roca erovnuli an eTnikuri umciresobebi umniSvnelovnad aRiqmebian rogorc problema. 

kritikuli xedvis mqone nebismieri istorikosi upirispirdeba amgvar damokidebulebas – umci

resobebi maSin qmnian problemas, roca saxelmwifo da sazogadoeba ar cnobs maT Rirebulebebs 

da, saerTod, kiTxvis niSnis qveS ayenebs maTi arsebobis uflebas.

warmodgena imis Taobaze, rom mxolod eTnikurad homogenuri nacionaluri saxelmwifo 

SeiZleba iyos srulyofili da `bunebrivi wesrigis~ Sesabamisi, XIX saukunis bolos warmoiSva da 

XX saukuneSi piks miaRwia. igi dResac inarCunebs garkveul gavlenas.

is, rac erTi SexedviT bunebrivi Cans, axlo dakvirvebiT, xelovnuri da ararealuria. ̀ eTnikuri 
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siwminde~ gamogonili da warmosaxviTi ideaa, xolo roca igi politikaSi tardeba, aucileblad 

iwvevs arahumanur qmedebebs. advilad warmovidgenT, rogor miiyvana eTnikuri erTgvarovnebis 

dacvam adamianebi Zaladobriv zomebamde, romlebic upirispirdeboda sazogadoebis normalur 

ganviTarebas da sakuTari kanonebiT moqmedebda. moswavleebi unda dafiqrdnen am Zaladobriv 

zomebze da gaiTamaSon Sesabamisi situaciebi, magaliTad, qorwinebis akrZalva sxvadasxva kul

turis warmomadgenelTa Soris.

amerikeli sociologi frensisi (Francis) aRniSnavda, rom kulturaTSorisi komunikacia da 

kontaqtebi sxvadasxva eTnikur da religiur jgufebs Soris adamianTa istoriis mTavari maxasi

aTebelia. magram es kavSirebi Zalauflebis gauwonasworebel urTierTobaTa farglebSi eqceoda, 

amitom interkulturul komunikacias – magaliTad, sxvadasxva tomis wevrebs Soris, mogvianebiT 

jariskacTa da mmarTvelTa da TviT misionerTa da maswavlebelTa Sorisac ki – metnaklebad 

Zaladobrivi forma hqonda. amgvarad, ucxos aRqma da mis Sesaxeb arsebuli warmodgenebi xSirad 

damaxinjebuli iyo. istoriis Zveli saxelmZRvaneloebi amis uamrav magaliTs gvTavazoben.

aq gavixseneb istoriis erT frangul saxelmZRvanelos, romelic adre gamoiyeneboda afrikul 

koloniebSi. is iwyeboda winadadebiT: `Cveni winaprebi, galebi...~

sxvadasxva eTnikuri jgufis wevrebs Soris interkulturuli urTierToba, romelSic Zalauf

lebis elementebi ar dominirebda, istoriaSi gamonaklisia. swored es aris `interkulturuli 

swavlebis~ dRevandeli gagebis amosavali.

`interkulturuli swavleba~ ar aris calke saskolo sagani, aramed es aris principi, romelic 

yvela sagansa da swavlebis SinaarsSi unda Caidos. misi mizania waaxalisos moswavleebi, raTa maT 

Seimecnon ucxo kultura da Seamowmon sakuTari pozicia sxvebTan urTierTobaSi, rac urTierT

gacvlas Seuwyobs xels.

istoriis programa cdilobs am princips misdios. amis magaliTia germaniis SlezvigholStai

nis federaluri miwa:

saxelmZRvaneloebi Seswavlil unda iqnas maTi eTnocentruli, evrocentruli da monokul

turuli Sinaarsis TvalsazrisiT. es SezRuduli perspeqtiva gacilebiT farTo TvalsawieriT 

unda Seicvalos.

saskolo Temebi unda gamdidrdes magaliTebi Tu cxouri kulturebidan. xazi gaesvas gansx

vavebul kulturaTa Soris arsebul msgavsebas.

moswavleebma unda Seiswavlon faqtebi sxva kulturebidan, dainaxon maTi mdidari memkvi

dreoba da miRwevebi.

konkretuli interkulturuli sakiTxebi ar unda iswavlebodes rogorc gancalkevebuli 

patara elementebi, aramed saxelmZRvaneloebSi maT meti adgili unda daeTmos.

interkulturuli swavlebis meSveobiT SeiZleba miRweul iqnas Semdegi saganmanaTleblo 

miznebi:

moswavleebi cdiloben dainaxon warsulis sazogadoebebis fundamenturi gansxvavebebi. 

maTTvis cnobili xdeba araevropuli kulturebis Zireuli gansxvavebebi, rac aRiqmeba rogorc 

adamianTa cxovrebis organizaciis sxva, damoukidebeli forma.

moswavleebi unda gaecnon eTnikur mravalferovnebas, rogorc faseulobas, rac win aRudgeba 

kulturaTa nivelirebas. maT unda scadon am faseulobis damkvidreba yoveldRiur cxovrebaSi.

moswavleebi tolerantulad aRiqvamen im faqts, rom mravaleTnikur sazogadoebaSi SeiZleba 

arsebobdes gansxvavebuli kulturuli normebi.

moswavleebma ician eTnikuri mravalferovnebis istoriuli magaliTebi da SeuZliaT axsnan 

maTi specifikuri nimuSebi.

warsulis ucxo kulturebis Seswavlis gziT, moswavleebi xedaven da upirispirdebian winas

warganwyobebsa da crurwmenebs.

isini aRar aRiqvamen araevropul kulturebs, rogorc samxedro an ekonomikuri TvalsazrisiT 

maTze dabla mdgoms.

SeuZliaT eTnocentristuli azrebisa da interpretaciebis identificireba.

ukeT acnobiereben evrocentristul xedvasa da interpretacias. amaSi maT araevropul iden

tobaTa farTo speqtris codna exmareba.

gaiazreben sxvadasxva kulturas Soris komunikaciis struqturul siZneleebs.

moswavleebi swavloben, rom dialogis procesSi sxva Tanasworad unda aRiqvan.
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maTTvis cnobili xdeba sakuTari kulturuli memkvidreoba da normebi. programa an saxelmZR

vanelo ar gvTavazobs interkulturuli swavlebis Sesabamis CarCos, Tu:

aucilebel moTxovnad ar ayenebs sxvaTa gagebas.

vrclad exeba iseT Temebs, rogorebicaa migracia, kulturuli kontaqtebi, sasazRvro re

gionebi, integraciasTan dakavSirebuli sakiTxebi.

aqcenti ZiriTadad erovnul istoriaze keTdeba.

evropis sxva qveynebis istorias exeba mxolod sakuTari eris istoriasTan mimarTebaSi.

araevropuli istoria mxolod erovnuli/evropuli ganviTarebis fonadaa warmodgenili.

ar Seicavs eTnologiisa da kulturis istoriis aspeqtebs.

ar misdevs istoriis tradiciul periodizacias, anu drois dayofas antikurobad, Sua sauku

neebad, Tanamedrove istoriad da uaxles istoriad.

istoriuli sivrceebi, upirvelesad, gansazRvrulia erovnuli da eTnikuri kriteriumebiT 

da ara rogorc mravalaspeqtiani urTierTgacvlis arealebi, magaliTad, xmelTaSuazRvispireTi 

an baltiispireTi.

 es saswavlo miznebi unda dainergos kurikulumSi, Temebis klasifikaciisas, avtoriseul te

qstebSi, wyaroebsa da ilustraciebSi. dabolos, msurs warmogidginoT davalebebisa da kiTxvebis 

ramdenime magaliTi amJamad moqmedi germanuli saxelmZRvaneloebidan, romlebic, Cemi azriT, 

interkulturuli cnobierebisa da gagebis Camoyalibebas uwyobs xels (me gamoviyene saxelmZR

vaneloebi: `istoriuli eqspedicia~, `istoriuli xana~, `epoqis xedva~, `anno~, `istoria plus~).

1eli Tema: ilustracia, romelzec gamosaxulia Cinuri faifuris mxatvroba, me16 saukune. 

davaleba: dawereT werili, romelSic vaWari aRuwers megobars Cinuri faifuris mSvenierebas.

me2 Tema: kultura tradiciasa da Tanamedroveobas Soris. 

davaleba: daajgufeT afrikuli kulturis formebi da SeadareT isini evropuls.

me3 Tema: afrikuli xelovneba. 

davaleba: ratom aris afrikuli qvis qandakebebi esoden saintereso evropuli xelovnebi

saTvis?

me4 Tema: espanelTa mier amerikis dapyroba.

davaleba: warmoidgine Seni Tavi evropelisa da indielis adgilas da isaubre meore mxaresTan. 

ram moitana zewola da Cagvra da rogor SeiZleboda amis Tavidan acileba? ganixileT, hqondaT 

Tu ara indielebs rodesme igive uflebebi, rac TeTrebs?

me5 Tema: aRmoCenebis xana.

davaleba: imsjeleT, namdvilad iyvnen Tu ara mkvidri amerikelebi ̀ velurebi~? ris safuZvelze 

acxadeben afrikelebi, rom evropelebi kanibalebi arian?

me6 Tema: samxreTdasavleT afrika germaniis kolonia xdeba. 

davaleba: moifiqre dialogebi, romlebSic herero kolonistebTan saubrobs imis Taobaze, 

Tu rogor unda gakeTdes saqme. gaiTamaSe gansxvavebuli situaciebi.

me7Tema: afrikuli leqsi burundidan, 1982 w.

davaleba: leqsis safuZvelze ganixileT, Tu ras niSnavs kolonializmi koloniuri qveynebis 

identobisaTvis.

me8 Tema: foto, romelzec gamosaxulia turistebis winaSe mocekvave zulu.

davaleba: warmoidgine Seni Tavi mocekvaveebisa da turistebis adgilas. gadmoeci maTi fiq

rebi da grZnobebi.

me9 Tema: foto, romelzec gamosaxulia 1898 wels CineTSi, germanul koloniur administra

ciaSi momuSave Cineli policieli.

davaleba: dawere cindaos navsadgurSi germanelTa samsaxurSi myofi Cineli policielis 



75

moxseneba mokriveTa ajanyebis Sesaxeb.

me10 Tema: 1853 wels amerikelebma omis gamocxadebis muqariT aiZules iaponia, gaexsna navsad

gurebi.

davaleba: dawere mcire zomis teqsti am movlenis Sesaxeb 1854 wlis a) amerikuli saxelmZR

vanelosTvis; b) iaponuri saxelmZRvanelosTvis.

me11 Tema: moxseneba petre didis dasavleT evropaSi mogzaurobis Sesaxeb.

davaleba: dawereT, ras uambobda ojaxis wevrebs imperatoris mosamsaxure Sin dabrunebis 

Semdeg.

me12 Tema: jvarosnebi, me13 saukune.

davaleba: warmoidgine Seni Tavi ebraelis adgilas rainlendis regionSi da muslimisa – ieru

salimSi. am poziciebidan dawere komentarebi jvarosanTa moqmedebebze.

me13 Tema: islami da qristianoba.

davaleba: kontaqtebi ucxo kulturasTan SeiZleba aRviqvaT, rogorc saSiSroeba, magram, amave 

dros, rogorc gamravalferovnebis saSualeba. daasaxele kulturuli kontaqtebis dadebiTi da 

problemuri mxareebi da Camoayalibe Seni azri.

me14 Tema: islami dRes.

davaleba: axseni, ratom SeiZleba daimowmon yurani qalebma Tanasworuflebianobis moTxov

nisas.

me15 Tema: Sua saukuneebis warmodgena ebraelTa mier qristiani bavSvis ritualuri mkvle

lobis Sesaxeb.

davaleba: ratom sjeroda xalxs aseTi gamonagoni istoriebi?

me16 Tema: ebraelTa istoria, me14 saukune.

davaleba: xar ebraeli vaWari da fiqrob, dasaxlde germaniis qalaq SpeierSi. Sen acnobiereb, 

rom am SemTxvevaSi Sen qalaqis umciresobis nawili xdebi. ris SegeSindeba? esaubre ebraels, ro

melic didi xania germaniaSi cxovrobs da miiRe gadawyvetileba.

me17 Tema: ebraelebi da qristianebi.

davaleba: romeli tipis umciresobebi cxovroben germaniaSi. ra azrisa xar Sen maTze da rogor 

Camoyalibda Seni Sexeduleba? rogor SeiZleba aRmovfxvraT winaswari ganwyobebi da crurwmenebi 

adamianTa gonebidan?

me18 Tema: reformacia, me16 saukune.

davaleba: gamoarkvie, sad xdeba dResac Zaladobis faqtebi religiur niadagze. arsebobs aseTi 

tipis konfliqtebis mogvarebis magaliTebi?

me19 Tema: germanelTa emigracia amerikaSi.

davaleba: Seadare 1900 wlisaTvis aSSSi mcxovrebi germaneli emigrantebis da germaniis fe

deraciul respublikaSi aragermanuli warmoSobis imigrantebis mdgomareoba.

me20 Tema: emigracia amerikaSi me19 saukuneSi.

davaleba: gamokiTxe skolis moswavleebi, romlebic emigrantebi arian.

me21 Tema: iZulebiTi muSaxeli nacistur germaniaSi.

davaleba: dawere werili, rogorc yofilma sabWoTa an polonelma iZulebiT momuSavem, rome

lic germanuli kompaniisgan iTxovs finansur kompensacias iZulebiTi samuSaosTvis.

me22 Tema: foto, romelzec gamosaxulia abano – calke TeTrkanianebisa da calke – 

SavkanianebisaTvis aSSSi, 1960 weli.
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VIII. Sefaseba

rekomendebuli Sefaseba sazogadoebriv mecnierebebSi 

 პიროვნული განვითარების გეგმის განსაზღვრა და შესრულება

მდგრადი განვითარება
უფრო ხშირად მდგრად განვითარებას განმარტავენ როგორც განვითარებას რომელიც აწმყოს მოთხოვნებს იმგვარად აკმაყოფილებს

რომ მომავალ თაობებს არ ართმევს მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესაძლებლობას

ის ცვლილებათა პროცესია რომელშიც ბუნებრივი რესურსების მოხმარება ინვესტიციები მეცნიერულ ტექნიკური განვითარება
პიროვნების განვითარება და ინსტიტუციური ცვლილებები ურთიერთშეთანხმებულია და ამყარებს ადამიანის მოთხოვნილებებისა და
მისწრაფებების დასაკმაყოფილებლად საჭირო აწმყო და სამომავლო პოტენციალს გარკვეულწილად საუბარია ადამიანთა ცხოვრების
ხარისხის უზრუნველყოფაზე

თვითმმართველობა და მმართველობა
თვითმმართველობა და მმართველობა უკავშირდება იმ გადაწყვეტილებებს ინდივიდუალურ ოჯახის თემის ქვეყნის დონეზე

რომლებიც განსაზღვრავს მოლოდინებს ძალაუფლების მინიჭებას ან საქმიანობის კონტროლს ის მოიცავს ინდივიდუალური ან
ჯგუფური თუ საზოგადოებრივი საქმიანობის მართვის პროცესებისა და ლიდერობის სპეციფიკურ ნაწილს

გეოგრაფიული კვლევა
ამ მიმართულების მთავარი მიზანია მოზარდმა გააცნობიეროს გეოგრაფიისა და გეოგრაფიული ცოდნის მნიშვნელობა ადამიანის

საქმიანობის სხვადასხვა სფეროსათვის გაეცნოს გეოგრაფიული კვლევების ტრადიციულ აღწერითი შედარებით გეოგრაფიული
კარტოგრაფიული და ახალ მათემატიკური დისტანციური გეოინფორმაციული მეთოდებს შეისწავლოს გეოგრაფიული პროგნოზისა და
მოდელირების საკითხები შეძლოს შესაბამის პრობლემასთან დაკავშირებული თეორიული მასალის და წყაროების მოძიება საველე
პირობებში ინფორმაციის შეგროვება მასალის ორგანიზება ანალიზი და გეოგრაფიული თემის სტრუქტურის შემუშავება

სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების სწავლა სწავლება მიმდინარეობს სამი ძირითადი მიმართულებით
 პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ყოველდღიურ ცხოვრებაში
 საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები
 გადაუდებელი ექიმამდელი დახმარება

ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხეები სხვადასხვაგვარია თავისი წარმოშობის მიზეზების გავრცელების
ზემოქმედი ფაქტორების შედეგებისა და შესაბამისი უსაფრთხოების ზომების მიხედვით იმავდროულად ბავშვის ზრდასთან ერთად
იცვლება როგორც მასთან დაკავშირებული საფრთხეების ტიპები ისე უსაფრთხოების ზომების დაცვის შესაძლებლობები

მოსწავლესა და სწავლის შედეგზე ორიენტებული საგანმანათლებლო პროცესი ბუნებრივია უნდა ითვალისწინებდეს როგორც
საფრთხეებისა და მასთან გამკლავების ისე ბავშვების ასაკობრივ თავისებურებებს

მნიშვნელოვანია რომ სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებდეს მრავალფეროვან
შესაძლებლობებს სხვადასხვა მოტივაციისა და შესაძლებლობის მოსწავლეთათვის

ვ შეფასება საზოგადოებრივ მეცნიერებებში

 

შეფასების კომპონენტები საზოგადოებრივ მეცნიერებებში: 

 

 საკლასო სამუშაო 

2. საშინაო დავალება 
3. შემაჯამებელი დავალება 
 

 

 

 

4. საკლასო სამუშაო 

 

ფასდება შემდეგი ცოდნა8 და უნარები: 

1. პრობლემის გააზრება  

 კომუნიკაცია 
 სწავლა  

 თანამშრომლობა 
 საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა 
 შემოქმედებითობა 
 დროის ისტორიული გაგება  

 გარემოზე პასუხისმგებლობა და ზრუნვა  

 ისტორიული კვლევა 
 გეოგრაფიული კვლევა 
 სივრცეში ორიენტირება 
 ისტორიული ეპოქის განცდა 
 თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა 

 

8 ცოდნა ფასდება თითოეული საგნისა და კლასის პროგრამული შინაარსის შესაბამისად 

 

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:  

 თემასთან დაკავშირებით დასმული კითხვებით 

 დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით 

 განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მსჯელობითა და ანალიზით 

 განხილული მოვლენებისა და პროცესებისადმი საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვით 

 დასმული პრობლემის გადაჭრის გზის შეთავაზებით 

 ჯგუფურ მუშაობაში შეტანილი წვლილით 

 დისკუსიაში მონაწილეობის სიხშირით 

 ახსნილი ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით 

 მოვლენებისა და პროცესების განხილვისას საკუთარი მოსაზრების დასაბუთებით 

 თვალსაჩინოებების გამოყენებითა და შექმნით 

 პრეზენტაციით 

 დროის ლიმიტის დაცვით 

 დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით 

 

 

 საშინაო დავალება
ფასდება შემდეგი ცოდნა და უნარები

პრობლემის გააზრება
 ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
 კავშირებისა და მიმართებების დადგენა
 კომუნიკაცია
 სწავლა
 თანამშრომლობა
 პრობლემის გადაჭრა
 შემოქმედებითობა
 ისტორიული დროის გაგება
 გარემოზე პასუხისმგებლობისა და ზრუნვა
 ისტორიულ გეოგრაფიული კვლევა
 სივრცეში ორიენტირება
 ისტორიული ეპოქის განცდა
 თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა
 კრიტიკული აზროვნება

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით
 ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით
 მოვლენებისა და პროცესების განხილვისას მოსაზრებების არგუმენტირებით
 დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით
 განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მსჯელობითა და ანალიზით
 დასმული პრობლემის გადაჭრის გზის ჩამოყალიბებით
 თვალსაჩინოებების გამოყენებითა და შექმნით
 პრეზენტაციით
 დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით
 წერითი ნამუშევრის შექმნით

 შემაჯამებელი შეფასება

ფასდება შემდეგი უნარები
კრიტიკულ პირობებში ტესტი საკონტროლო და სხვა ცოდნისა და უნარ ჩვევების გამომჟღავნება

 პრობლემის გააზრება
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 თანამშრომლობა
 საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა
 შემოქმედებითობა
 დროის ისტორიული გაგება
 გარემოზე პასუხისმგებლობა და ზრუნვა
 ისტორიული კვლევა
 გეოგრაფიული კვლევა
 სივრცეში ორიენტირება
 ისტორიული ეპოქის განცდა
 თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა

ცოდნა ფასდება თითოეული საგნისა და კლასის პროგრამული შინაარსის შესაბამისად

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით
 თემასთან დაკავშირებით დასმული კითხვებით
 დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით
 განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მსჯელობითა და ანალიზით
 განხილული მოვლენებისა და პროცესებისადმი საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვით
 დასმული პრობლემის გადაჭრის გზის შეთავაზებით
 ჯგუფურ მუშაობაში შეტანილი წვლილით
 დისკუსიაში მონაწილეობის სიხშირით
 ახსნილი ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით
 მოვლენებისა და პროცესების განხილვისას საკუთარი მოსაზრების დასაბუთებით
 თვალსაჩინოებების გამოყენებითა და შექმნით
 პრეზენტაციით
 დროის ლიმიტის დაცვით
 დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით

 

 საშინაო დავალება 
ფასდება შემდეგი ცოდნა და უნარები: 

2. პრობლემის გააზრება  

 ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება 
 კავშირებისა და მიმართებების დადგენა  

 კომუნიკაცია 
 სწავლა  

 თანამშრომლობა 
 პრობლემის გადაჭრა  

 შემოქმედებითობა 
 ისტორიული დროის გაგება  

 გარემოზე პასუხისმგებლობისა და ზრუნვა  

 ისტორიულ-გეოგრაფიული კვლევა 
 სივრცეში ორიენტირება 
 ისტორიული ეპოქის განცდა 
 თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა  

 კრიტიკული აზროვნება 
 

 

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:  

 ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით 

 მოვლენებისა და პროცესების განხილვისას მოსაზრებების არგუმენტირებით 

 დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით 

 განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მსჯელობითა და ანალიზით 

 დასმული პრობლემის გადაჭრის გზის ჩამოყალიბებით 

 თვალსაჩინოებების გამოყენებითა და შექმნით 

 პრეზენტაციით 

 დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით 

 წერითი ნამუშევრის შექმნით 

 

 

 

 შემაჯამებელი შეფასება9 

 

ფასდება შემდეგი უნარები: 

3. კრიტიკულ პირობებში (ტესტი, საკონტროლო და სხვა) ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამომჟღავნება 
 პრობლემის გააზრება  
  

 ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება 
 კავშირებისა და მიმართებების დადგენა  

 კომუნიკაცია 
 ისტორიულ-გეოგრაფიული კვლევა  

 პრობლემის გადაჭრა  

 შემოქმედებითობა 
 სივრცეში ორიენტირება 
 ისტორიული ეპოქის განცდა  

 თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა  

 გარემოზე პასუხისმგებლობა და ზრუნვა  

 კრიტიკული აზროვნება 
 

9 შემაჯამებელი სამუშაოები სრულდება როგორც ზეპირი (დისკუსია, ინსცენირება) და წერითი (ტესტი, ნაშრომი
ისტორიულ-გეოგრაფიული თმა), ისე შერეული (პრეზენტაციის ან პროექტის წარდგენა,) ფორმით სასწავლო თემის, თემების
ბლოკისა თუ საწავლო პროცესის გარკვეული ეტაპის დასრულების შემდგომ. 
 

შემაჯამებელი დავალებების ტიპები
 საკონტროლო წერა
 ტესტირება
 კითხვა პასუხი
 თემა ესე
 პრეზენტაცია
 პროექტი
 რეფერატი
 კვლევა
 დისკუსია დებატები
 კონფერენცია

 მოთხოვნები რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები 
 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა
 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის გათვალისწინებით
 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე
 მითითებული უნდა იყოს საგნობრივი სტანდარტის ის შედეგები რომელთა შეფასებასაც ემსახურება შემაჯამებელი დავალება

შეფასების რუბრიკის ნიმუშები

პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა

ამ შემთხვევაში მოსწავლეებს თითოეულ კრიტერიუმში ენიჭებათ ნული ან ერთი ქულა და საბოლოო ქულის გამოსაყვანად ითვლება
მათი ჯამი მაქსიმალური ჯამი არის ათი ქულა

მოსწავლის სახელი გვარი

          

საინტერესო შესავალი პრობლემის იდენტიფიცირება

კვლევების ნაშრომის წარმოჩენის უნარი

შემოქმედებითი უნარი

პრობლემის გადაჭრის გზების შეთავაზება  

თემის გასაგებად წარმოდგენა ლოგიკური ჯაჭვი  

საუბარი გამართულობა ტემბრი  
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 ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
 კავშირებისა და მიმართებების დადგენა
 კომუნიკაცია
 ისტორიულ გეოგრაფიული კვლევა
 პრობლემის გადაჭრა
 შემოქმედებითობა
 სივრცეში ორიენტირება
 ისტორიული ეპოქის განცდა
 თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა
 გარემოზე პასუხისმგებლობა და ზრუნვა
 კრიტიკული აზროვნება

შემაჯამებელი სამუშაოები სრულდება როგორც ზეპირი დისკუსია ინსცენირება და წერითი ტესტი ნაშრომი
ისტორიულ გეოგრაფიული თმა ისე შერეული პრეზენტაციის ან პროექტის წარდგენა ფორმით სასწავლო თემის თემების
ბლოკისა თუ საწავლო პროცესის გარკვეული ეტაპის დასრულების შემდგომ

 

შემაჯამებელი დავალებების ტიპები: 

 საკონტროლო წერა 
 ტესტირება 
 კითხვა-პასუხი 

 თემა/ესე 

 პრეზენტაცია 
 პროექტი 

 რეფერატი 

 კვლევა 
 დისკუსია/დებატები 

 კონფერენცია 
 

 

 მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები 
 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა; 
 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის გათვალისწინებით; 

 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე; 

 მითითებული უნდა იყოს საგნობრივი სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შეფასებასაც ემსახურება შემაჯამებელი დავალება. 

 

 

 

 

შეფასების რუბრიკის ნიმუშები: 

 

პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა 
 

ამ შემთხვევაში მოსწავლეებს თითოეულ კრიტერიუმში ენიჭებათ ნული ან ერთი ქულა და საბოლოო ქულის გამოსაყვანად ითვლება 
მათი ჯამი. მაქსიმალური ჯამი არის ათი ქულა.  

 

 მოსწავლის სახელი, გვარი 

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

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          

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
ქულა

მისაღები
ქულა

ოსტატური
ქულა

მიზანი არ არის კარგად გამოკვეთილი
ბუნდოვანია

ხდება ერთ მიზანზე ფოკუსირება კარგად გამოკვეთილი მიზნები, 

მარტივად აღსაქმელი
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

შინაარსის
კორექტულობა

ხშირად გვხვდება შეუსაბამო
მცდარი ინფორმაცია

ძირითადად კორექტულია
ზოგიერთი შეუსაბამო ან მცდარი
ინფორმაციით

მთლიანად კორექტული
ფაქტები ზუსტი და მკაფიო

ენობრივი
გამართულობა

ენობრივად გაუმართავი ხშირი
შეცდომებით

ენობრივად გამართული მცირე
შეცდომებით

ენობრივად გამართულია
დაცულია პუნქტუაციის ნიშნები

კვლევა კვლევა არაეფექტურადაა
დაგეგმილი გამოყენებული
წყაროები არ არის სანდო
ანალიზი ზედაპირულია

კვლევა დაგეგმილია მაგრამ
ჯგუფის პოტენციალი მთლიანად
არ არის გამოყენებული
შეზღუდული რაოდენობის
წყაროებია გამოყენებული
ანალიზი მისაღებია

კვლევა არის დაგეგმილი
გამოყენებულია არაერთი წყარო
და ანალიზი სიღრმისეულია

თვალსაჩინოებე
ბი

თვალსაჩინოებები ხშირად
შინაარსთან შეუსაბამოა ან არ
არის ჯგუფის მიერ შექმნილი

თვალსაჩინოებების კავშირი
შინაარსთან ნატელია მაგრამ
ერთფეროვანია

მრავალფეროვანი შინაარსის
შესატყვისი აკურატულად
შესრულებული

შემოქმედებითო
ბა

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

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

დასკვნები არ არის ჩამოყალიბებული
დასკვნები

დასკვნები ჩამოყალიბებულია
კვლევის ადეკვატურად მაგრამ არ
არის მკაფიო

დასკვნებში არის სიახლე
ორიგინალობა ლოგიკური
კავშირი იგრძნობა კვლევასთან
ისინი მკაფიოდაა
ჩამოყალიბებულია

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

რეფერატის შეფასების რუბრიკა
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თვალსაჩინოებების გამოყენება

აუდიტორიასთან კონტაქტი

ინფორმაციის ფლობის უნარი ადეკვატური კითხვა პასუხი

დროის ლიმიტის დაცვა

ჯამი

 

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, 

ანალიზი მისაღებია  

კვლევა  არის დაგეგმილი, 

გამოყენებულია არაერთი წყარო 

და ანალიზი სიღრმისეულია 

6.თვალსაჩინოებე
ბი 

თვალსაჩინოებები ხშირად 

შინაარსთან შეუსაბამოა, ან არ 

არის ჯგუფის მიერ შექმნილი 

თვალსაჩინოებების კავშირი 

შინაარსთან ნატელია, მაგრამ 

ერთფეროვანია,  

მრავალფეროვანი, შინაარსის 

შესატყვისი, აკურატულად 

შესრულებული 

7.შემოქმედებითო
ბა 

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 

 

რეფერატის შეფასების რუბრიკა
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 მოსწავლის სახელი, გვარი 

 1.     

1.მიზანი/თეზისი – კვლევის შედეგად გამოთქმული ძირითადი იდეა 1     

2.რეფერატის ორგანიზება   1     

3.შინაარსის კორექტულობა, ფაქტობრივი საიმედოობა 2     

4.ენობრივი გამართულობა 0     

5.კვლევა 2     

6.ილუსტრაციები/ თვალსაჩინოებები 1     

7.შეთავაზებული მოსაზრების არგუმენტებითა და მაგალითებით გამყარება 1     

8.დასკვნები 1     

ჯამი 9     

 

 

დისკუსიის შეფასების რუბრიკა 
კონკრეტულ მოსწავლეს თითოეული კრიტერიუმის გასწვრივ ენიჭება შესაბამისი ქულა, ჯამდება ყველა კრიტერიუმში მიღებული 

ქულები და იყოფა ექვსზე (გამოითვლება მათი საშუალო არითმეტიკული). 

 III დონე  (8-10 ქულა) II დონე (5-7 ქულა) I დონე (1-4 ქულა) 
მოსმენა ყოველთვის უსმენს და 

თვალყურს ადევნებს 

ორატორს 

ხშირად უსმენს და უყურებს 

ორატორს 

იშვიათად უსმენს და უყურებს 

ორატორს 

საუბარი მკაფიოდ მეტყველებს და 
უყურებს მსმენელებს  

ძირითადად მეტყველება 
გასაგებია და უყურებს 

მსმენელებს 

მეტყველება არამკაფიოა, 
მსმენელებს უჭირთ გაგება  

არავერბალური 

კომუნიკაცია 
შეუძლია ეფექტურად 

აღიქვას და გამოიყენოს 

არავერბალური 

კომუნიკაციის ფორმები 

(თვალით, ჟესტებით, 

გამომეტყველებით, ხმით)  

ხშირად შეუძლია დაამყაროს 

არავერბალური კონტაქტი 

იშვიათად იყენებს არავერბალურ 

კომუნიკაციის ფორმებს  

 

მონაწილეობა უჩვენებს ინტერესს 

დისკუსიის თემისადმი 

საჭირო კომენტარებითა და 
აზრების გამოთქმით  

ძირითადად გამოხატავს  

ინტერესს. კომენტარები და 
აზრები ყოველთვის არაა 
თემის შესატყვისი 

მცირე ინტერესი აქვს. არ 

გამოხატავს ან ვერ უკავშირებს 

თავის მოსაზრებებს სადისკუსიო 

თემას 

კოოპერაცია თანამშრომლობს 

თანაკლასელებთან, აცლის 

სხვებს აზრის გამოთქმას 

და იცავს დისკუსიის 

წესებს 

ძირითადად თანამშრომლობს 

თანაკლასელებთან, ზოგჯერ 

ერთვება სხვის საუბარში, 

ძირითადად იცავს დისკუსიის 

წესებს 

იშვიათად თანამშრომლობს და 
იცავს დისკუსიის წესებს 

მოსაზრების 

არგუმენტირება 
მოსაზრება ორიგინალურია 
და გამყარებულია 
ფაქტებით, ცნებებით. არის 

ლოგიკური კავშირი 

საკითხთან 

მოსაზრების გასამყარებლად 

გამოყენებულია სადავო 

ფაქტები და ცნებები 

მოსაზრება მოკლებულია 
ლოგიკურ კავშირს საკითხთან და 
არ არის გამყარებული ფაქტებით 

 

10 ისტორიისთვის შესაძლოა მე-6 კრიტერიუმი არ გავითვალისწინოთ, შესაბამისად მე-7 კრიტერიუმი შეფასდება 
მაქსიმალური 2 ქულით. 
 

შემაჯამებელი დავალების  კონკრეტული მაგალითი ისტორიაში:  

 
დაწერეთ თემა :        ,,პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა‘’.   

ა)    ჩამოაყალიბეთ კვლევის ძირითადი იდეა, თეზისი; 

თვალსაჩინოებების გამოყენება

აუდიტორიასთან კონტაქტი

ინფორმაციის ფლობის უნარი ადეკვატური კითხვა პასუხი

დროის ლიმიტის დაცვა

ჯამი

პროექტის შეფასების განზოგადებული რუბრიკა

მაქსიმალური ჯამური ქულის გაყოფით სამზე მოხდება მოგროვილი ქულების ათქულიან შეფასებაზე გადაყვანა

ელემენტარული
ქულა

მისაღები
ქულა

ოსტატური
ქულა

მიზანი არ არის კარგად გამოკვეთილი
ბუნდოვანია

ხდება ერთ მიზანზე ფოკუსირება კარგად გამოკვეთილი მიზნები
მარტივად აღსაქმელი

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

შინაარსის
კორექტულობა

ხშირად გვხვდება შეუსაბამო
მცდარი ინფორმაცია

ძირითადად კორექტულია
ზოგიერთი შეუსაბამო ან მცდარი
ინფორმაციით

მთლიანად კორექტული
ფაქტები ზუსტი და მკაფიო

ენობრივი
გამართულობა

ენობრივად გაუმართავი ხშირი
შეცდომებით

ენობრივად გამართული მცირე
შეცდომებით

ენობრივად გამართულია
დაცულია პუნქტუაციის ნიშნები

კვლევა კვლევა არაეფექტურადაა
დაგეგმილი გამოყენებული
წყაროები არ არის სანდო
ანალიზი ზედაპირულია

კვლევა დაგეგმილია მაგრამ
ჯგუფის პოტენციალი მთლიანად
არ არის გამოყენებული
შეზღუდული რაოდენობის
წყაროებია გამოყენებული
ანალიზი მისაღებია

კვლევა არის დაგეგმილი
გამოყენებულია არაერთი წყარო
და ანალიზი სიღრმისეულია

თვალსაჩინოებე
ბი

თვალსაჩინოებები ხშირად
შინაარსთან შეუსაბამოა ან არ
არის ჯგუფის მიერ შექმნილი

თვალსაჩინოებების კავშირი
შინაარსთან ნატელია მაგრამ
ერთფეროვანია

მრავალფეროვანი შინაარსის
შესატყვისი აკურატულად
შესრულებული

შემოქმედებითო
ბა

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

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

დასკვნები არ არის ჩამოყალიბებული
დასკვნები

დასკვნები ჩამოყალიბებულია
კვლევის ადეკვატურად მაგრამ არ
არის მკაფიო

დასკვნებში არის სიახლე
ორიგინალობა ლოგიკური
კავშირი იგრძნობა კვლევასთან
ისინი მკაფიოდაა
ჩამოყალიბებულია

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

 

რეფერატის შეფასების რუბრიკა 
 

ამ შემთხვევაში მე-3 და მე-5 კრიტერიუმები ფასდება 0-2 ქულით, ხოლო ყველა დანარჩენი 0 ან 1 ქულით. მაქსიმალური ჯამი არის ათი 

ქულა.  
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ბ) დაიცავით რეფერატის სტრუქტურა (შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნა) და  თემას დაურთეთ  გამოყენებულ ლიტერატურის 

ნუსხა; 
გ)  სათანადო ფაქტობრივი მასალა დაამუშავეთ იმგვარად, რომ  საშუალება მოგეცეთ  იმსჯელოთ შემდეგ საკითხებზე: 

 რატომ და როგორ განვითარდა ევროპელთა ექსპანსია ახლო აღმოსავლეთში 

 რა იყო მისი განმაპირობებლი მიზეზები 

 რა  შედეგები მოჰყვა ამ ლაშქრობას 

დ) მსჯელობისას განიხილეთ განსხავებული პოზიციები, შეაჯერეთ ისინი,   ჩამოაყალიბეთ  თქვენი პოზიცია  და დაასაბუთეთ იგი; 

ე) რეფერატის სრულყოფილად დასამუშავებლად: გაეცანით და დაამუშავეთ საკითხის შესახებ არსებული პირველადი და მეორადი 

წყაროები. 

 

რეფერატის შეფასების რუბრიკა 
 

10. მიზანი/თეზისი – 
კვლევის  
ძირითადი იდეის 
ჩამოყალიბება 

0-1 

 

0 ქულა - კვლევის 

მიზანი არ არის 

განსაზვრული / 

მართებულად არ არის 

კვლევის მიზანი 

განსაზღვრული 

_ 1 ქულა -  

შესავალში, 

შერჩეულ თემასთან 

მიმართებაში, 

მკაფიოდაა 
წარმოცენილი ის  

კითხვები, 

რომლებზეც არის 

რეფერატში პასუხი 

გაცემული  

 

11. რეფერატის 
ორგანიზება  
(რეფერატის 
სტრუქტურა-შესავა
ლი, ძირითადი 
ნაწილი, დასკვნები) 
და გამოყენებული 
რესურსი, რის 
ბაზაზეც შეიქმნა 
რეფერატი 

0-1 0 ქულა - არაა 

გამოკვეთილი 

რესურ-სები, რის 

საფუძველზეც 

შესრულდა რეფერატი, 

ნაშრომს არ აქვს 

სტრუქტურა, რეფერატს 

არ აქვს ადექვატური 

ბიბლიოგრაფია  

_ 1 ქულა -  კარგად 

ჩანს რა ბაზაზე 

შეასრულა 

მოსწავლემ 

რეფერატი;  

შემოთავაზებული 

ბიბლიოგრაფია  

სამეცნიერო 

ნაშრომებითაა 

დაკომპლექტებული 

12. შინაარსის 
კორექტულობა, 
ფაქტობრივი 
საიმედოობა 

0-2  0 ქულა - მოძიებული 

მასალა ძალიან მწირია, 

არ იცნობს პირველად 

წყაროებს, მეორადი 

წყაროებიც  არაა 

დამუშავებული. 

1 ქულა -  

მოძიებული 

მასალა  შეიცავს 

პირველად და 

მეორად წყაროებს, 

თუმცა 

წარმოდგენილი  

წყაროები 

ზედაპირულადაა 

დამუშავებული, 

ანუ მოსწავლე  

მხოლოდ 

ნაწილობრივად 

გაიაზრებს  

მასალას 

2 ქულა - იცნობს 

პირველად და 

მეორად წყაროებს, 

მოხმობილი 

ფაქტები 

სანდოა,რადგან 

მართებულად  

ხდება წყაროს 

ამოკითხვა; 

პირველადი და 

მეორადი წყაროები 

სათანადოდაა 

დამუშავებული, 

მოსწავლე ავლენს 

კრიტიკული 

დამოკიდებულებას 

წყაროსადმი 

13. ენობრივი 
გამართულობა 

0-1 0 ქულა - ენა 

გაუმართავია, აზრები 

არათანმიმდევრულადაა 

გადმოცემული 

_  1 ქულა - ენა 

ნათელი და 

გასაგებია,მსჯელობა 

თანამიმდევრული 

14.  კვლევა (წყაროების 
ურთიერთშეჯერებ
ისა და 
შეპირისპირების 
საფუძველზე 
საკუთარი 
ვარაუდების  
შემუშავება) 

0-2 0 ქულა - მოსწავლეს არ 

გააჩნია პოზიცია 
თემასთან მიმართებაში, 

მისი რეფერატი 

ორიგინალური 

ნაშ-რომის 

შთაბეჭდილებას არ 

ტოვებს; მოსწავლე არ 

ავლენს წყაროების 

ანალიზის უნარს, 

შეიმჩნევა პლაგიატობა 
  

1 ქულა -  
მოსწავლე  ავლენს 

წყაროების 

ანალიზის უნარს,  

თუმცა უჭირს 

წყაროებში 

ფაქტებისა და 

ვარაუდების 

გარჩევა, 

შესაბამისად მის 

მიერ გამოთქმული 

ზოგიერთი 

2 ქულა - მოსწავლე 

დამაჯერებლად 

განასხვავებს ფაქტსა 

და ვარაუდს 

ერთმანეთისაგან,  

სათანადოდ 

ამუშავებს 

პირველად და 

მეორად წყაროებს, 

მათი გაანალიზების 

საფუძველზე 

გამოთქვამს 
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ვარაუდი 

საფუძველს 

მოკლებულია 

სათანადო 

ვარაუდებს,  

თანამიმ-დევრულა
დ დალა-გებული 

მასალის 

საფუძველზე 

ახერხებს 

თავისთვის 

საინტერესო 

კითხვებზე პასუხის 

გაცემას 

15. ილუსტრაციები/ 
თვალსაჩინოებები 

0-1 _ _ _ 

16. შეთავაზებული 
მოსაზრების 
არგუმენტებითა და 
მაგალითებით 
გამყარება 

 0-2 0 ქულა -  არ აქვს 

საკუთარი პოზიცია 
1 ქულა - ცდილობს 
შემოგვთავაზოს 

საკუთარი ხედვა 

საკითხთან 

მიმართებაში, 

თუმცა საკუთარ 

პოზიციის  დაცვა  

უჭირს. 

2 ქულა - ავლენს 

საგნის კარგ ცოდნას, 

დამუშავებული 

მა-სალის 

მოშველიებით 

კარგად აყალიბებს 

საკუთარ პოზიციას 

და ამყარებს მას 

არგუმენტებით 

მსჯელობს თამამად, 

ანგარიშს უწევს, 

მაგრამ ბრმად არ 

ენდობა 

ავტორიტეტებს. 

8. დასკვნები 0-1 0 ქულა - რეფერატში 

მოცემული  დასკვნები 

არაარგუმენტირებული 

და მცდარია 

 1 ქულა - აჯამებს 

კვლევის  შედეგებს, 

კარგად ახერხებს 

ამის მკითხველამდე 

მიტანას. 

 ჯამური 
ქულა 

   

 

11 ისტორიისთვის შესაძლოა მე-6 კრიტერიუმი არ გავითვალისწინოთ. ასეთ შემთხვევაში  მე-7 კრიტერიუმი შეფასდება მაქსიმალური 2 

ქულით. 

 
 

სტანდართან შესაბამისობა- მაგალითი  შესაბამისობაშია X  კლასის ისტორიის სტანდარტის მიმართულების - ისტორიული 
ინტერპრეტაცია და კვლევა  - მე-4, მე-5, მე-6, მე -7 შედეგებსა   და მიმართულების - კომუნიკაცია - მე-8 შედეგთან;   ასევე  XI  კლასის 

ისტორიის სტანდარტის მიმართულების - სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა - მე-5 შედეგთან. 

 

შემაჯამებელი დავალების  კონკრეტული მაგალითი გეოგრაფიაში
წარმოადგინეთ თემა გერმანიის კომპლექსური დახასიათება
ა განიხილეთ შემდეგი საკითხები გერმანიის ფიზიკურ გეოგრაფიული მდებარეობა ბუნებრივი რესურსები მოსახლეობა

სქესობრივ ასაკობრივი სტრუქტურა მიგრაცია ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა ეკონომიკური მდგომარეობა
მეურნეობის დარგები ტრანსპორტი პოლიტიკური მდგომარეობა პოლიტიკური სტრუქტურა

ბ იმსჯელეთ და გამოიტანეთ დასკვნები ქვეყნის ადგილი მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე და მისი განვითარების მომავალი
პერსპექტივები

შეფასების კრიტერიუმები
განიხილავს
პირველ ხუთ
საკითხს

1 ქულა ზედაპირულად
განიხილავს მხოლოდ ერთ ან
ორ საკითხს

ქულა განიხილავს
დავალებაში მოცემული
საკითხების ნახევარზე მეტს

ქულა განიხილავს ხუთივე
საკითხს

იცავს
შინაარსობრივ
თანამიმდევრობ
ას

1 ქულა
არათანამიმდევრულად
გადადის ერთი საკითხიდან
მეორეზე

ქულა თანმიმდევრულად
განიხილავს საკითხებს

ავლენ
ს ანალიზისა
და კრიტიკულ
აზროვნებს

2  ქულა
ყურადღებას ამახვილებს
მხოლოდ ფაქტებზე არ
ავლენს კრიტიკული

ქულა
აანალიზებს ერთ ორ
საკითხს და მათ მიმართ
გამოხატავს საკუთარ

ქულა
მოსწავლე აანალიზებს
მასალაში მოცემულ საკითხებს
გამოხატავს მათთან
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TviTSefaseba 

GganmaviTarebeli Sefasebis erTerTi mniSvnelovani aspeqtia TviTSefaseba. 

TviTSefaseba adamianis damokidebulebaa sakuTari Tavis mimarT, romelic pozitiuridan 

(maRali TviTSefaseba) meryeobs negatiuramde (dabali TviTSefaseba).

TviTSefaseba aris procesi, romlis saSulebiTac moswavle erTveba sakuTari swavlis miznebis 

Camoyalibebasa da sakuTari swavlis procesis marTvaSi. amisaTvis moswavleebs unda hqondeT 

sakuTari naSromebis Sefasebis saSualeba. TviTSefaseba xels uwyobs moswavles,  gaerkves sakuTar 

sust da Zlier mxareebSi da dagegmos Tavisi saqmianoba, rac daexmareba miznebis miRwevaSi.

maswavlebeli moswavleebs sTxovs, rom awarmoon sakuTar saswavlo aqtivobebze Canawerebi, 

perioduli werilobiTi Sefasebebi. magaliTad, TviTSefasebis cxrilSi SesaZloa mocemuli iyos 

Semdegi punqtebi: (1) ra gavakeTe dRes, (2) ra warmatebiT gavakeTe, (3) visTan erTad vimuSave, (4) ra 

gavakeTe kargad, (5) ra minda, rom ukeT gavakeTo da a.S.

TviTSefasebis erTerTi xerxia agreTve, roca maswavlebeli samuSaos dasrulebis Semdeg 

moswavleebs sTxovs, Seamowmon pasuxebi da mTel klass ukiTxavs swor variantebs. moswavleebi 

adareben sakuTars. miRebuli Sedegebis safuZvelze moswavleebi akeTeben TviTSefasebas. maswav

lebeli sTxovs moswavleebs, axsnan TavianTi Secdomebis mizezebi.

aseve, SesaZlebelia, rom wlis dasawyisSi maswavlebelma moswavleebs sTxovos, dagegmon momaval 

semestrSi misaRebi niSani. xdeba realurad miRebuli saboloo niSnisa da dagegmilis Sefaseba. 

maswavlebeli moswavleebTan erTad ganixilavs warumateblobis mizezs dasaxuli miznis miuR

wevlobis SemTxvevaSi.

TviTSefasebis mudmivi warmoeba moswavleebs uyalibebs Secdomis mimarT swor damokidebule

bas. moswavle xvdeba, rom mxolod Secdomis gamosworebiT aris SesaZlebeli misi TviTganviTareba. 

moswavleTa TviTSefasebisTvis SesaZlebelia kiTxvaris an cxrilis gamoyeneba; 

 TviTSefasebis kiTxvari:

1. rogor Seafasebdi gakveTilze sakuTar muSaobas – 0dan 10 qulamde?

2. ra miRwevebi gaqvs swavlis procesSi da rogor miaRwie mas? 

3. ra xarvezebi gaqvs swavlis procesSi da rogor apireb maT gamosworebas?

4. rogoria Seni aqtiuroba gakveTilze?

5. ramdenjer ar Seasrule saSinao davaleba?

6. TanamSromlob Tu ara TanaklaselebTan, maswavleblebTan da rogor gexmareba es urTierToba 

swavlis procesSi? 

7. ras uTmob ZiriTad dros gakveTilze: 

a) maswavleblis saubris mosmenas; 

b) msjelobas, diskusias; 

g) jgufebSi muSaobas; 

d) kiTxvas; 

e) wignsa da samuSao rveulSi mocemuli savarjiSoebis Sesrulebas; 

v) sxva saqmianobas. 

moswavleebs aseve SeiZleba SevavsebinoT kiTxvari  Catarebuli gakveTilis Sesaxeb, romelic 

amave dros maswavleblisTvis mniSvnelovani indikatori iqneba momavali muSaobis dagegmvisas: 

kiTxva ki ara miWirs Sefaseba

 gakveTili iyo kargad organizebuli 

gamoyenebuli masala iyo saintereso

gakveTili iyo saintereso masSi gamoyenebuli damatebiTi masaliT 

maswavlebeli iyo moswavleze orientirebuli

maswavleblis Sefaseba iyo samarTliani

maswavlebeli iyo mkacri, ramac xeli SemiSala gakveTilis Temis 

SeswavlaSi

gakveTils maRal Sefasebas vaZlev

ris gamosworebas isurvebdi momdevno gakveTilebze (mokle komentari)
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yvela pedagogisTvis kargad aris cnobili, rom warmatebis misaRwevad mxolod specialuri 

codna ar aris sakmarisi. cnobilia isic, rom yoveli gakveTilis msvlelobis Tu moswavlesTan urT

ierTobis nebismier, umniSvnelo epizodSic ki, maswavlebels moeTxoveba didi ostatoba. magram 

swavlisa da aRzrdis mravalwaxnagovan da urTules procesSi maswavleblis qmedebis, ganwyobis, 

moswavlis mimarT damokidebulebis, individualuri midgomisa da urTierTkavSiris damyarebis 

formaluri wesiT gaanalizeba naklebad efeqtiani Sedegis momtania. albaT TviT maswavlebelze 

ukeT veravin SeZlebs susti da Zlieri mxareebis, xarvezebis an, piriqiT, warmatebulobis gaana

lizebas. viciT, rom sakuTari xedviT da Sefasebis gansxvavebuli kriteriumiT bevr specialists 

ucdia amgvari analizis gakeTeba. mravali praqtikosi pedagogic araerTxel dafiqrebula amis 

Taobaze. rodesac erTerT sakmao gamocdilebis mqone maswavlebels mivmarTeT pedagogis saqmi

anobis analizisa da Sefasebis SesaZlo kriteriumebis Taobaze ganmartebisTvis, man ase gvipasuxa:

`pedagogis Sromisa da warmatebulobis Sefasebis yvelaze obieqtur kriteriumad albaT rea

luri Sedegi unda miviCnioT da is mxolod dRevandeli gakveTilis SedegSi ar unda davinaxoT. 

mravali wlis Semdeg es Sedegi ufro TvalnaTliv gamoCndeba da, an siamayes da bednierebas mog

gvris, an guls gatkens~. 

GgTavazobT kiTxvars maswavlebelTaTvis, romelic SeiZleba gamoyenebul iqnas pedagogis 

warmatebulobis TviTanalizisa da TviTSefasebisTvis. 

CamoTvlil mosazrebebs upasuxeT: `diax~ an `ara~, amis Semdeg kvlav daubrundiT TiToeul 

punqts, gaaanalizeT Tqvenive Sefaseba, ipoveT TqvenTvis problemuri aspeqtebi da gaakeTeT 

daskvnebi:

1. bavSvebi didi siamovnebiT ismenen Cems monayols.

2. miyvars codnis mudmivi Sevseba da ganaxleba. 

3. adamianebis mimarT var yuradRebiani.

4. sakuTar Tavs miviCnev bednier, mxiarul adamianad.

5. ar miCndeba Sinagani dabrkoleba, Tu skolaSi bavSvebTan didi xniT darCena saWiro 

gaxda.

6. didi siamovnebiT viReb monawileobas saskolo musikalur saRamoebSi.

7. ar viRlebi bavSvebTan xangrZlivi urTierTobisgan, isini muxts mmateben, maTTan 

yofna saintereso da saxalisoa.

8. miyvars sagani, romelsac vaswavli. didi gulmodginebiT vagroveb masalas, romelic 

damexmareba muSaobaSi.

9. yovelTvis vcdilob, bavSvebSi davinaxo da ganvaviTaro yvelaze Rirebuli da 

warmatebis momtani Tvisebebi.

10. yovelTvis vecdebi, TiToeul bavSvs moveqce pativiscemiT, ar ganvasxvavo erTmane

Tisgan da calkeulebis mimarT ar gamoviCino negatiuri damokidebuleba.   

11. momdevno gakveTilisTvis saxlSi momzadeba CemSi ar iwvevs nerviulobas. yovel

dRiurad amis keTebis survili ar miqreba.

12. me ar vvardebi frustraciaSi, Tu xelmZRvanelebi eswrebian Cems gakveTilebs. 

SemiZlia rCevis mosmena an naklovanebis Taobaze mocemuli rekomendaciis gaziareba da 

daskvnis gamotana.

13. myofnis Sinagani Zala imisaTvis, rom gawonasworebulad da keTilmosurneobiT 

moveqce axlobel adamianebs da rac ginda moxdes skolaSi, javrs ar viyri sakuTar Svileb

ze. 

14. Zalian miyvars sagani, romelsac vaswavli, fsiqologiuri, pedagogiuri, specia

luri literaturis, agreTve memuarebis, msoflio klasikis kiTxva. 

15. araferi maxarebs ise, rogorc kargi, mravalferovani musika.

16. Semwevs unari kviris ganmavlobaSi SevinarCuno da gavanawilo sakuTari Zalebi.

17. didi siamovnebiT vakeTeb fizikur varjiSebs.

18. ar miyvars monotonuri, erTferovani saqmis keTeba.

19. sakuTari sixalisiT, sixaruliT, SeupovrobiT da dainteresebulobis piradi 

ma galiTiT  SemiZlia saqmeSi Cavaba yvela moswavle.  
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20. moswavleebTan erTad yovelTvis vigoneb raime axals, sainteresos. amitom isini 

mudmivad mTxoven Txrobis gagrZelebas.

21. bavSvebTan erTad davdivar laSqrobaSi, vdgam speqtaklebs, aRvniSnavT dabadebis 

dReebs.

22. ivlisSi ukve moviwyen xolme, velodebi seqtembris mosvlas da moswavleebTan 

Sexvedras.

23. yofil moswavleebs Zalian vuyvarvar, yovelTvis uxariaT Sexvedra, mommarTaven  

kiTxvebiT da madlierebiT iReben rCevas.

24. Cemi msoflmxedvelobisa da msoflSegrZnebis safuZvelSi devs bedniereba da sixa

ruli.

25. yvela gakveTilze vcdilob, moviZio urTierTobis axali nakadulebi, gzebi, 

bilikebi. 

26. diferencirebuli midgoma CemTvis niSnavs, gavugo TiToeul moswavles, mis Sesaxeb 

vicode rac SeiZleba meti, mqondes gansakuTrebuli da sando urTierTobebi, vexmarebode 

cxovrebiseuli arCevanis gakeTebaSi, winsvlaSi. 

27. vcdilob, adamianze arasdros vilaparako cudad.

28. me miyvars mimowera Cems moswavleebTan.

29. bevri saintereso ram vici Cems ojaxze. 

30. keTilmosurne damokidebuleba maqvs Cemi skolis mimarT da xSirad vyvebi mis miR

wevebasa da upiratesobaze.

31. dadebiTi damokidebuleba maqvs skolaSi moswavleTa stimulirebis mimarT, 

SemiZlia davinaxo bavSvebis warmatebebi da wavaxaliso isini. 

32. Zalian vRelav, rodesac vatareb Ria gakveTils, magram misi dasrulebis Semdeg 

ganvicdi kmayofilebis grZnobas. 

33. me pativs vcem Cems kolegebs.

34. vcdilob viyo gulaxdili, magram:

• yovelTvis vambob simarTles;

• mxolod nawilobriv vambob simarTles.

35. me pativs vcem TiToeuli bavSvis interess, mis individualur da bavSvTa koleq

tivis azrs. 

36. arasodes davcini bavSvebs. 

37. keTilsindisierad vasruleb administraciis davalebas. 

38. garda skolisa, maqvs sxva mdgradi SemoqmedebiTi interesebi. 

39. miyvars kargad Cacma.

40. TviTganaTleba Cemi Zlieri mxarea. 

41. Semwevs unari, gamovkveTo da konkretulad davsaxo mizani. 

42. saerTo saqmianobas me vgegmav bavSvebTan erTad.

43. SemiZlia Sevqmna iseTi pirobebi, rom bavSvi gaTavisufldes kompleqsebisgan da 

gamoavlinos sakuTari niWi da unari.
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