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კითხვის გაკვეთილის/აქტივობის დაგეგმვის სქემა 

საგანი  

ქართული ენა და ლიტერატურა  
კლასი 

V 

თემა 

სიბერე, მოხუცებული ადამიანები, დაბერებული არსებები 

დრო  

90 წთ (ორი 45-წუთიანი გაკვეთილი) 

შესავალი 

გაკვეთილის ამოცანები/სწავლის შედეგები  

დამოკიდებულებები/ღირებულებები 

 მოსწავლეებს გაუღვივდებათ პატივისცემა ხეების მიმართ;

 მოსწავლეები მოერიდებიან მოხუცებისა და დაბერებული არსებებისადმი უდიერ, შეუბრალებელ,

შეურაცხმყოფელ მოპყრობას;

 მოსწავლეებს გაუჩნდებათ პოზიტიური, მზრუნველობითი დამოკიდებულება დაბერებულთა

(მცენარეები, ცხოველები, ადამიანები) მიმართ.

ცოდნა (ფაქტები, სიტყვები და 

ცნებები/ტერმინები, კანონზომიერებები, 

დასამახსოვრებელი ინფორმაცია და სხვ.) 

მოსწავლეები:  

 დაახასიათებენ და განარჩევენ

ფაქტობრივ და სააზროვნო

შეკითხვებს;

 გაიაზრებენ მოხუცი ადამიანის

პრობლემებს;

 დაეუფლებიან ლექსიკურ

ერთეულებსა და

ფრაზეოლოგიზმებს:

ტანდაკოჟრილი, თელა,

შეზარხოშდნენ, ფეხმორთხმული,

გულხეთქებით, ჭარმაგი; გამოხდა

ხანი; აი, ბურთი და აი, მოედანი.

უნარები (სააზროვნო უნარები, საგნობრივი უნარები, 

შეფასების უნარები, კითხვის სტრატეგიები და სხვ.)  

 ტექსტიდან ამოკრებილ ინფორმაციაზე

დაყრდნობით გააანალიზებენ მუხის

მდგომარეობას;

 დაახასიათებენ პაპასა და მის საქციელს როგორც

ტექსტში ექსპლიციტურად მოცემულ

ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ისე მისი შინაარსის

გააზრების საფუძველზე;

 დაასახელებენ და განმარტავენ ტექსტში

გამოყენებულ მარტივ მხატვრულ სიმბოლოებს

(მუხა, ია);

 გაავლებენ პარალელებს თემატურად მსგავს

ნაწარმოებებთან („ვაშლის ხე და ბიჭი“, სხვა ნაწ.);

 შეძლებენ ფაქტობრივი (ზედაპირული) და

სააზროვნო (ანალიტიკური) შეკითხვების დასმას

ტექსტების უკეთ გასააზრებლად;

 გამოიტანენ დასკვნებს ნაწარმოების მთავარი

თემისა და მნიშვნელოვანი ღირებულებების

შესახებ (მოხუცების პატივისცემა, ცოცხალი

ბუნების მოფრთხილება).

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი 

ქართ. V. 1. მოსწავლეს აქვს  ასაკის შესაფერისი სირთულის ტექსტების მოსმენისა და ინტერპრეტაციის 

საწყისი უნარი. 
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ქართ. V. 4. მოსწავლეს აქვს ლიტერატურული ნაწარმოების ესთეტიკური შეფასების საწყისი უნარი. 

ქართ.  V. 8.  მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ტექსტების წაკითხვა და ადეკვატურად 

გაგება-გაანალიზება. 

ქართ. V. 9. მოსწავლეს აქვს წაკითხული მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაციის საწყისი უნარი. 

ქართ. V. 7.   მოსწავლეს შეუძლია მისთვის საინტერესო თემატიკის შემცველი სხვადასხვა სახის  არამხა-

ტვრული  ტექსტების  (საყმაწვილო ჟურნალების, დარგობრივ-შემეცნებითი  სტატიების, სხვადასხვა 

შინაარსის ცნობარების, ინტერვიუებისა და სხვ.) წაკითხვა და გააზრება. 

ქართ. V. 14. მოსწავლეს შეუძლია წერითი დავალების ამოცანის განსაზღვრა და ფუნქციური სტილის 

არჩევა. 

მოსწავლეთა წინარე ცოდნა (რა იციან უკვე მოსწავლეებმა? რა ისწავლეს აქამდე?) 

- შეკითხვების დასმა მხატვრული/თხრობითი ნაწარმოების გასააზრებლად

- ლიტერატურული ზღაპარი „ვაშლის ხე და ბიჭი“

- ადამიანისა და ბუნების ურთიერთობის სხვადასხვა ასპექტი

გაკვეთილის გეგმა 

მოსწავლეთა დაჯგუფების ფორმები: 

- მთელი კლასი და შერეული/ჰეტეროგენული ჯგუფები  (I გაკვეთილი)

- დიფერენცირებული, ჰომოგენური ჯგუფები (II გაკვეთილი)

დიფერენცირებული დაჯგუფების კრიტერიუმები:  

მოსწავლეები დაყოფილნი იქნებიან ექვს ჯგუფად შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: ა) 

დიაგნოსტიკური ტესტირების შედეგები;  ბ) საკლასო განმავითარებელი შეფასების შედეგები; გ) საშინაო 

დავალებების ანალიზი. 

I (6 მოსწავლე) – „სუსტი“ მკითხველები (დაბალი მაჩვენებლების მქონენი კითხვის ტექნიკაში, გაგება-

გააზრებასა და ლექსიკურ მარაგში, უძნელდებათ მაღალი დონის სააზროვნო შეკითხვებთან მუშაობა, 

მიზეზშედეგობრივი კავშირების დამყარება და ნაწარმოების მთავარი თემის შესახებ დასკვნების 

გაკეთება).  

II, III, IV (4-4 მოსწავლე) – „საშუალო“ მკითხველები  

V, VI (5-5 მოსწავლე) – „კარგი“ მკითხველები 

გაკვეთილზე გამოყენებული მეთოდები/სტრატეგიები/აქტივობები 

 გონებრივი იერიში

 მოდელირება ხმამაღლა ფიქრით (შეკითხვების დასმაზე)

 მართული პრაქტიკა (შეკითხვების დასმაზე)

 შეკითხვები ილუსტრაციის გარშემო
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 T-სქემის შევსება

 როლური წერა

 დაფიქრდი - დაწყვილდი - გაუზიარე

 ვერბალურ-ვიზუალური ასოციაციების სქემა

 დისკუსია

 5-წუთიანი წერა

სასწავლო მასალა (ტექსტი, თვალსაჩინოება, ინტერნეტრესურსი და სხვ.):  

- პოსტერი („კითხვის დროს დაუსვი შენს თავს შეკითხვები“)

- მოხუცი ქალის სურათი (ამობეჭდილი/ელ.ვერსია პროექტორით გასაშვებად)

- ტექსტი 1: საინფორმაციო ტექსტი „მუხა“ (წყარო: კითხვის კიბე, www.reading.ge )

- ტექსტი 2: საინფორმაციო ტექსტი „ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე“ (წყარო: 
www.presa.ge )

- ტექსტი სახელმძღვანელოდან: რ. ინანიშვილი, „მუხა“ (როდონაია, V კლ., გვ. 215).  
- შეკითხვების დასახარისხებელი T-სქემა დიდფორმატიან ქაღალდზე

- დიდფორმატიან ქაღალდზე არეული თანმიმდევრობით ჩამოწერილი შეკითხვები

- აქტივობის ბარათები 

გაკვეთილის მსვლელობა 

აქტ. 1. გაკვეთილის თემისა და მიზნების წარდგენა 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს დაფაზე/ფლიპჩარტზე დაწერილ გაკვეთილის თემასა და მიზნებს 

(თემა: სიბერე; მიზნები: წავიკითხოთ და გავიაზროთ რევაზ ინანიშვილის „მუხა“; ვისწავლოთ 
ფაქტობრივი და სააზროვნო შეკითხვების დასმა; გამოვხატოთ დამოკიდებულება მოხუცებული 
ადამიანებისა და დაბერებული არსებების მიმართ.).  

აქტ. 2. თემატური გამოწვევა - შეკითხვები ილუსტრაციის გარშემო 

მასწავლებელი დაფაზე გააკრავს მოხუცი ადამიანის ფოტოს და ეუბნება მოწავლეებს: წარმოიდგინეთ, 
რომ ეს არის ზღაპარ „წითელქუდას“ ერთ-ერთი ილუსტრაცია და მოხუცი ქალი წითელქუდას ბებიაა. 
ალბათ, ყველას გახსოვთ ეს ზღაპარი, რომელსაც ჩვენ ცოტა ხანში მივუბრუნდებით.  
შემდეგ სთხოვს ბავშვებს დააკვირდნენ სურათს, გაიხსენონ ზღაპრის ტექსტი, რამდენიმე წამით 

დაფიქრდნენ და მოიფიქრონ შეკითხვები ფოტოს შესახებ. რამდენიმე წუთის შემდეგ მოსწავლეები 

გააცნობენ მასწავლებელს თავიანთ შეკითხვებს, ის კი დაფაზე, ფოტოს გარშემო დაწერს (დაახლოებით 6-

8 შეკითხვა).   

აქტ. 3. ფაქტობრივი და სააზროვნო შეკითხვების დახასიათება 

მასწავლებელი კლასს უსვამს შეკითხვას: საერთოდ რა საჭიროა შეკითხვები? რატომ და როდის ვსვამთ 

შეკითხვებს? რატომ და როდის სვამს შეკითხვებს კარგი მკითხველი? რაში ეხმარება მას შეკითხვების 

დასმა? მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა შეახსენოს მოსწავლეებს, თუ რა შეკითხვებს სვამენ კარგი 

მკითხველები წაკითხვამდე, კითხვის დროს და წაკითხვის შემდეგ.  წარმართავს მინიდისკუსიას 

ბავშვებთან ერთად (სასურველია ამ საუბრის დროს მასწავლებელმა მიანიშნოს პოსტერზე: „კითხვის 

დროს დაუსვი შენს თავს შეკითხვები“.). 

http://www.reading.ge/
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შემდეგ კი ეუბნება, რომ დღევანდელ გაკვეთილზე შეკითხვების დასმაში გაივარჯიშებენ, მათ 

ჩამოყალიბებასა და დახარისხებაზე იმუშავებენ.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი შემდეგ ეუბნება მოსწავლეებს, რომ არსებობს ორი ძირითადი ტიპის 

შეკითხვები: 1. ფაქტობრივი - ანუ შეკითხვები, რომელთა პასუხებიც ტექსტში მარტივად შეგვიძლია 

მოვძებნოთ. ისინი პირდაპირ „ზედაპირზეა“ მოცემული. როგორც წესი, ამგვარ შეკითხვებს შეგვიძლია 

ერთი სიტყვით ან მოკლე წინადადებით ვუპასუხოთ; 2. სააზროვნო - შეკითხვები, რომლებზეც უფრო 

მეტად უნდა დავფიქრდეთ, ტექსტს ჩავუღრმავდეთ, ავტორის ჩანაფიქრი გამოვიცნოთ. ამ შეკითხვებზე 

პასუხები ტექსტში პირდაპირ არ არის მოცემული, თუმცა პასუხის გასაცემად, რასაკვირველია, მაინც 

აუცილებელია ტექსტთან მიბრუნება. საჭიროა მსჯელობა, ავტორისა და საკუთარი აზრების 

ერთმანეთთან დაკავშირება და მოსაზრების არგუმენტირებულად დასაბუთება ტექსტში მოცემული 

ინფორმაციით. მკითხველებმა შეიძლება სხვადასხვაგვარი პასუხი გასცენ ამ ტიპის შეკითხვებს, თუმცა 

ეს შეცდომად სულაც არ ჩაითვლება.  

მასწავლებელი მოსწავლეებს კვლავ მიაბრუნებს „წითელქუდასთან“. ერთად გადახედავენ დაფაზე 

ჩამოწერილ შეკითხვებს და სთხოვს ბავშვებს დააკვირდნენ, თუ რა ტიპის კითხვები აქვთ დასმული, 

ფაქტობრივი თუ სააზროვნო, თან დაასაბუთონ, რატომ მოაქციეს კონკრეტული შეკითხვა ამა თუ იმ 

კატეგორიაში.    

მასწავლებელი: მაგალითად, წითელქუდას მიხედვით პირველი ტიპის ანუ ფაქტობრივი შეკითხვები 
იქნებოდა: რა მიჰქონდა წითელქუდას ბებიასთან? სად შეხვდა წითელქუდა მგელს? მეორე ტიპის ანუ 
სააზროვნო შეკითხვები კი: რატომ გაუშვა მგელმა წითელქუდა შორი გზით? რა თვისება გამოავლინა 
მგელმა ამ დროს?   

აქტ. 3. შეკითხვების დასმა (მოდელირება და მართული პრაქტიკა)  

მასწავლებელი გააკრავს ფლიპჩარტს T-სქემით (ან დახაზავს დაფაზე):  

http://kargiskola.ge/teachers/posters/READER_POSTERS/5.pdf


5 

შემდეგ ბავშვებს ეუბნება, რომ ახლა კვლავ გააგრძელებენ ვარჯიშს შეკითხვების დასმასა და 

დახარისხებაში. მოსწავლეებს უკითხავს ნაწყვეტს განვლილი მასალიდან („ვაშლის ხე და ბიჭი“, 

როდონაია, IV კლ., გვ. 29. ტექსტის I ნაწილი. დასაწყისიდან - “ერთხელ ბიჭმა მოიწყინა“-აქამდე). ტექსტი 

დარიგებული აქვთ ბავშვებსაც. მასწავლებელი ეუბნება ბავშვებს, რომ წაკითხული ტექსტის მიხედვით 

ჯერ თვითონ დასვამს შეკითხვებს, რომელთაც მოსწავლეების დახმარებით დააჯგუფებს ცხრილში, 

შემდეგ კი ბავშვებიც დასვამენ მსგავს შეკითხვებს და კვლავ ერთად გადაანაწილებენ ცხრილის სვეტებში. 

მასწავლებელი ხმამაღლა ფიქრის მეშვეობით ჯერ თავად აჩვენებს ნიმუშს, თუ როგორ უნდა 

დახარისხდეს შეკითხვები.  

მასწავლებელი: აი, მაგალითად, მე მოვიფიქრებ ახლა ერთ ფაქტობრივ შეკითხვას: „სად იდგა ვაშლის 
ხე?“. მე მახსოვს, რომ კუნძულზე იდგა, მაგრამ, რა თქმა უნდა, შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად მაინც 
უნდა მივუბრუნდე ტექსტს (ჩახედავს ტექსტს, ეძებს პასუხს). აქ პირდაპირ წერია: „ერთ პატარა 
კუნძულზე ვაშლის ხე იდგა“. რადგან კითხვაზე პასუხი პირდაპირ ვიპოვე ერთ-ერთ წინადადებაში, ესე 
იგი ეს ყოფილა შეკითხვა, რომლის პასუხიც იქვეა, ტექსტის ზედაპირზევეა ანუ ეს ფაქტობრივი 
შეკითხვაა. მაშასადამე, ის უნდა ჩავწერო აქ (მასწავლებელი წერს შეკითხვას დაფაზე დახაზული 

ცხრილის შესაბამის უჯრაში).  

მოდი, კიდევ ერთ შეკითხვას მოვიფიქრებ: „რატომ იყო ვაშლის ხე ბედნიერი?“ ამ შეკითხვაზე პასუხის 
მოსაძებნადაც ტექსტი დამჭირდება (კითხულობს ტექსტს, ეძებს პასუხს, გზადაგზა ხმამაღლა 

მსჯელობს). ეს ფრაზა ტექსტში რამდენჯერმე მეორდება ანუ მნიშვნელოვანია, რადგან მწერალმა 
არაერთხელ დაწერა. შეიძლება რაღაცას მიგვანიშნებს კიდეც ამ ფრაზის განმეორებით. ტექსტი 
გადავიკითხე, მაგრამ პირდაპირ არსად წერია ამ შეკითხვაზე პასუხი. ამიტომ უნდა ვიფიქრო. ახლა ერთი 
ჩემი მეგობარი გამახსენდა... (მასწავლებელი ყვება პატარა ამბავს მეგობრობაზე საკუთარი ცხოვრებიდან) 

რეალურ ცხოვრებაშიც ხომ ასეა, ნამდვილი მეგობრები ცდილობენ დაეხმარონ ერთმანეთს. 
ურთიერთდახმარება ხომ კიდევ უფრო აძლიერებს მეგობრობას. რამდენი წიგნი თუ ფილმია შექმნილი 
ამ თემაზე... ალბათ, სწორედ იმიტომ იყო ვაშლის ხე ბედნიერი, რომ შეეძლო თავისი მეგობრის - ბიჭის 
თხოვნა, სურვილები შეესრულებინა. აი, ხომ წერია, გართობა რომ უნდოდა, შიოდა, სციოდა, ხე სულ 
ეხმარებოდაო. აქედან გამომდინარე, ვხვდები, რომ ძალიან უყვარდა ბიჭი და ეს აბედნიერებდა, მისი 
დახმარება რომ შეეძლო. რადგან ამ შეკითხვაზე პასუხი პირდაპირ არ წერია ტექსტში და მე დამჭირდა 
გამომეცნო, ავტორი რაზე მიგვანიშნებს, გავიაზრე საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილებაც... ესე იგი 
ეს არის სააზროვნო შეკითხვა, სიღრმისეული, რომელზე პასუხის გასაცემადაც ტექსტში ჩაღრმავება 

შეკითხვები 

ფაქტობრივი 

(იქვე, ტექსტში) 

სააზროვნო 

(ავტორი და მე)        

+
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დამჭირდა. ანუ ეს შეკითხვა უნდა ჩავწერო აქ (მასწავლებელი წერს შეკითხვას დაფაზე დახაზული 

ცხრილის შესაბამის უჯრაში). 

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, რომ ახლა ისინიც ჩაერთონ შეკითხვების დახარისხებაში. მას 

წინასწარ აქვს დაწერილი შეკითხვები არეული თანმიმდევრობით ფლიპჩარტზე (რომელსაც 

მოგვიანებით გააკრავს) ან ბარათებზე (თითო ბარათზე თითო შეკითხვა).  

ფაქტობრივი (იქვე, ტექსტში) 

1. რა მოიტანა ბიჭმა გასართობად?

2. რა მოიმოქმედა ვაშლის ხემ, როდესაც ბიჭმა შიმშილის შესახებ შესჩივლა?

3. როგორ გათბა ბიჭი?

სააზროვნო (ავტორი და მე)

1. როგორი მეგობარია ხე?

2. რა შეიძლებოდა ეთხოვა ვაშლის ხეს ბიჭისთვის?

3. რას იზამდა ბიჭი,  ვაშლის ხეს მისთვის დახმარება რომ არ შეეთავაზებინა?

მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად კითხულობენ შეკითხვებს, უპასუხებენ და გაანაწილებენ 

ცხრილის უჯრებში. თან ასაბუთებენ, თუ რატომ უნდა ჩაიწეროს ესა თუ ის შეკითხვა კონკრეტულ 

სვეტში. 

მას შემდეგ, რაც მოსწავლეებთან ერთად გაანაწილებს შეკითხვებს ცხრილის სვეტებში, მასწავლებელი 

სთხოვს ჯგუფებს წაიკითხონ ტექსტის მეორე ნაწილი და ჯგუფებში, ერთად მოიფიქრონ თითო ან ორ-

ორი ფაქტობრივი და სააზროვნო შეკითხვა.  

მუშაობის დასრულების შემდეგ ჯგუფები წარადგენენ თავიანთ შეკითხვებს, მასწავლებელი მთელ კლასს 

ჩართავს პასუხების მოძიებასა და კითხვების დახარისხებაში. თავად კი გზადაგზა აკეთებს 

კონსტრუქციულ უკუკავშირს. 

აქტ. 4. როლური წერა 

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს მოირგონ მითითებული როლი და ჯგუფურად შეავსონ 

T-სქემა:

I და II ჯგუფები - დაბერებული ძაღლი;

III და IV ჯგუფები - მოხუცი ადამიანი,

V და VI ჯგუფები - დაბერებული ხე.
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მუშაობის დასრულების შემდეგ თითოეული ჯგუფი შეარჩევს პრეზენტატორს და წარადგენს 

ნამუშევარს.  

რეკომენდაცია: დროის სიმცირის შემთხვევაში შესაძლებელია ეს დავალება მოსწავლეებმა 

ინდივიდუალურად შეასრულონ შინ (როლებს მოირგებენ იმის მიხედვით, თუ ვინ რომელი ჯგუფის 

წევრი იყო). მომდევნო გაკვეთილზე მასწავლებელი დააწყვილებს მოსწავლეებს და სთხოვს ერთმანეთს 

გაუზიარონ საშინაო დავალება. რამდენიმე წყვილი ისაუბრებს თავიანთი დავალებების საერთო და 

განმასხვავებელი ნიშნების, საინტერესო დეტალების შესახებ. 

საშინაო დავალება 

წაიკითხეთ საინფორმაციო ტექსტი. დასვით ორი ფაქტობრივი და ორი სააზროვნო შეკითხვა ამ ტექსტის 

მიხედვით.  

მასწავლებელი ნახევარ კლასს აძლევს ტექსტს „მუხა“, მეორე ნახევარს - „ხანდაზმულთა საერთაშორისო 
დღე“.  
(ტექსტები იხ. თანდართულ ფაილში) 

II გაკვეთილი 

I ფაზა - წაკითხვამდე 

აქტ. 1. საშინაო დავალების შემოწმება. დაფიქრდი - დაწყვილდი - გაუზიარე 

მასწავლებელი დააწყვილებს მოსწავლეებს იმის მიხედვით, ვის რომელი საინფორმაციო ტექსტი შეხვდა 

წასაკითხად („მუხა“, „ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე“). მეწყვილეები ერთმანეთს წაუკითხავენ 

თავიანთ შეკითხვებს და პასუხს გასცემენ ერთმანეთის კითხვებზე. შემდეგ რამდენიმე წყვილი კლასს 

გააცნობს თავიანთ შეკითხვებსა და პასუხებს. მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს კონსტრუქციულ 

უკუკავშირს.  

მასწავლებელი: დღეს ჩვენ უნდა წავიკითხოთ რევაზ ინანიშვილის ტექსტი „მუხა“ (აჩვენებს 

ილუსტრაციას ტექსტიდან). როგორ ფიქრობთ, რა კავშირია თქვენს საშინაო დავალებებსა და დღეს 

რა მახარებს? რა მადარდებს? 
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წასაკითხი ტექსტის სათაურსა და ილუსტრაციას შორის? 

მასწავლებელი კლასთან ერთად წარმართავს მინიდისკუსიას. 

II ფაზა - კითხვის დროს 

აქტ. 2. ტექსტის წაკითხვა და მუშაობა დავალების ბარათებზე  

ტექსტის წაკითხვის დაწყებამდე მასწავლებელი მოსწავლეებს დაურიგებს დავალების ბარათებს და 

სთხოვს, რომ გადაავლონ თვალი, ხომ არ არის რომელიმე დავალება მათთვის გაუგებარი.  

დავალების ბარათი 1 (I და II ჯგუფებისთვის) 

1. შეავსე ვერბალურ-ვიზუალური ასოციაციების სქემა სიტყვაზე: ფეხმორთხმული 
2. თელა არის:  
ა) ყვავილი; ბ) ხე; გ) შენობა  
3. ამოწერე ტექსტიდან სიტყვები, რომლებიც ახასიათებს მუხას.  
4. დაწერე ერთი ფაქტობრივი და ერთი სააზროვნო შეკითხვა.  

დავალების ბარათი 2 (III და IV ჯგუფისთვის) 

1. შეავსე ვერბალურ-ვიზუალური ასოციაციების სქემა სიტყვაზე: ტანდაკოჟრილი 
2. ჭარმაგი არის:  
ა) ახალგაზრდა ქალი; ბ) მსხვილი ხე; გ) ასაკში შესული კაცი. 
3. ამოწერე წინადადება, რომლითაც გადმოიცემა მუხის უნუგეშო მდგომარეობა.  
4. დაწერე ორი ფაქტობრივი და ერთი სააზროვნო შეკითხვა. 

დავალების ბარათი 3 (V და VI ჯგუფისთვის) 

1. შეავსე ვერბალურ-ვიზუალური ასოციაციების სქემა სიტყვაზე: შეზარხოშებული 
2. „სიცილით გაშვებული ტყვიები წივილით ესობოდნენ მუხას“ - გადმოეცი შენი სიტყვებით ამ 
წინადადების შინაარსი. 
3. ამოიწერე ტექსტიდან ის ქცევები, რომლებიც არ მოგწონს.  
4. დაწერე ორი ფაქტობრივი და ორი სააზროვნო შეკითხვა. 

მოსწავლეები იწყებენ ტექსტის დამოუკიდებლად კითხვას (რ. ინანიშვილი, „მუხა“. როდონაია, V კლ., გვ. 

215).  

I ჯგუფი ტექსტს კითხულობს მასწავლებლის დახმარებით. პირველ ნაწილს უკითხავს მასწავლებელი, 

ეხმარება უცხო სიტყვების განმარტებაში. მეორე და მესამე ნაწილებს თავად კითხულობენ 

გაგრძელებებით (შერჩევისთვის იყენებს გამოძახების ჩხირებს).  

დანარჩენი ჯგუფები ტექსტს კითხულობენ ინდივიდუალურად. აღნიშნავენ უცხო სიტყვებს და 

განმარტავენ კონტექსტის მიხედვით.  

ტექსტის წაკითხვის შემდეგ (ან შეიძლება წაკითხვის პროცესშიც) ყველა ჯგუფი ასრულებს აქტივობის 

ბარათებზე მოცემულ დავალებებს.  

მუშაობის დასრულების შემდეგ თითოეული ჯგუფი შეარჩევს პრეზენტატორს და აკეთებს დავალების 

პრეზენტაციას. 

მასწავლებელი მოსწავლეთა მიერ მოფიქრებულ შეკითხვებს კლასთან ერთად გადაანაწილებს 

შეკითხვების ცხრილში და წარმართავს მცირე დისკუსიას მათ შესახებ. გზადაგზა აკეთებს 
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კონსტრუქციულ უკუკავშირს. 

III ფაზა - წაკითხვის შემდეგ 

აქტ. 3. დისკუსია 

მასწავლებელი წარმართავს დისკუსიას მთელ კლასთან. 

სავარაუდო სადისკუსიო შეკითხვები (სასურველია, რომ მათ შორის იყოს მოსწავლეთა მიერ დაწერილი 

რამდენიმე შეკითხვაც): 

 რა გრძნობა დაგეუფლათ ნაწარმოების წაკითხვის დროს?

 რატომ ჩაიმუხლა გოგონა მუხასთან? რატომ არის მოხუცი მონადირის შვილიშვილი გოგონა და

არა ბიჭი?

 რისი სიმბოლოა ბღუჯად ამოსული ია?

 რა გამოხატა ბოლო საქციელით მოხუცმა მონადირემ? რატომ მოიქცა იგი ასე?

 რატომ ეუფლება ბოლოს მოწიწების განცდა მონადირეს?

 იგრძნობა თუ არა ნაწარმოებში იმედი? რისი სიმბოლოა მუხა?

 როგორ ადამიანთან დააკავშირებდი მუხას?

 რა შეგიძლია გააკეთო მოხუცი ადამიანებისთვის?

 როგორ გამოვხატოთ პატივისცემა და ზრუნვა მოხუცი ადამიანების, დაბერებული არსებების

მიმართ?

აქტ. 4.  5-წუთიანი წერა 

ინტერვიუ მოხუც მონადირესთან. 

მოამზადე ოთხი შეკითხვა (ორი ფაქტობრივი და ორი სააზროვნო), რომელთაც ინტერვიუს დროს 

დაუსვამდი მოხუც მონადირეს. დაწერე სავარაუდო პასუხი ერთ-ერთ სააზროვნო შეკითხვაზე.) 

გაკვეთილის დასასრულს მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს, რომ მათ ამ გაკვეთილზე ბევრი 

იფიქრეს, ახლოს შეეხნენ ხანდაზმული ადამიანების მდგომარეობასა და პრობლემებს, თუმცა ჯერ კიდევ 

ბევრი რამის გაგებაა საჭირო ამ თემაზე. მეტიც, მათ შეუძლიათ გარკვეული დახმარება გაუწიონ მოხუც 

ადამიანებს. ამისათვის გარკვეული ინფორმაციის მოძიება და საგანგებო ქმედებების დაგეგმვაა საჭირო. 

ამის შემდეგ მასწავლებელი აღუწერს მოსწავლეებს მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში ამ საკითხთან 

დაკავშირებით განსახორციელებელ აქტივობებს, რომლებიც ხანდაზმული ადამიანების პრობლემების 

გადაჭრაზე/დახმარებაზე იქნება ორიენტირებული.  

პირველი ნაბიჯი იქნება მოხუცების პრობლემების გამოკვეთა, ჩამოყალიბება. ინსტრუმენტი, რომელიც 

ამისთვის უნდა გამოიყენონ, არის ინტერვიუ. ბავშვებმა უნდა მოამზადონ შეკითხვები, რომლებსაც 

დაუსვამენ მოხუცებს. ინტერვიუებით მოპოვებულ ინფორმაციას მოსწავლეები გააანალიზებენ და 

გამოიყენებენ შემდგომი კონკრეტული აქტივობების დასაგეგმად. პროექტი განხორციელდება ჯგუფებში. 

თითოეული ჯგუფი იქნება ახალგაზრდული ორგანიზაცია, ჯგუფის წევრები კი იქნებიან ამ 

ორგანიზაციის აქტიური წევრები. პირველ ეტაპზე ორგანიზაციის წევრებს ევალებათ მათ გარშემო მყოფ 

მოხუცებულთა პრობლემების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება. მომდევნო გაკვეთილისთვის 

თითოეულმა ჯგუფმა უნდა ჩამოაყალიბოს ოთხი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომლებიც აწუხებთ 
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მოხუცებს. გაკვეთილზე კი ყველა ჯგუფი ერთად განიხილავს და დაახარისხებს პრობლემებს, 

დახარისხებულთაგან შეარჩევენ 3 ან 4 ყველაზე აქტუალურს და დაიწყებენ მისი გადასაჭრელი 

აქტივობების დაგეგმვას. მასწავლებელი, აგრეთვე, შეახსენებს მოსწავლეებს, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია 

პრობლემების გამოკვეთისას შეარჩიონ ის საკითხები, რომელთა მოგვარებაშიც თავად შეუძლიათ 

წვლილის შეტანა.  

საშინაო დავალება 

1. დაწერეთ მოთხრობის ერთ- ან ორაბზაციანი გაგრძელება.

2. მოამზადეთ რამდენიმე შეკითხვა მოხუცებულ ადამიანთან ინტერვიუსათვის და შეარჩიეთ 2-3

რესპოდენტი (სასურველია, რომ რესპოდენტებს შორის იყვნენ არა მხოლოდ ოჯახის წევრები).

მასწავლებელი: შემდეგ გაკვეთილზე დავიყოფით ჯგუფებად, განვიხილავთ ინტერვიუებისთვის 
მომზადებულ შეკითხვებს, მოგვიანებით კი, მას შემდეგ, რაც თქვენ ჩაწერთ ინტერვიუებს (ამასთან, 
შეაგროვებთ ფოტო- და ვიდეომასალას), გავარჩევთ მათ და  ჯგუფებში ჩამოვწერთ განხილვის შედეგად 
გამოკვეთილ რამდენიმე ძირითად პრობლემას.  

შეფასება: 

როგორ დააკვირდებით მოსწავლეთა სწავლის პროცესს და შედეგებს? რის მიხედვით იმსჯელებთ მათ 
მიღწევებზე?  

შეფასების რუბრიკა (იხ.დანართი 2)



1 

დანართი 1.

ტექსტი 1.



1 

This product is made possible through the generous support of the All 
Children Reading partners: the United States Agency for 
International Development (USAID), World Vision and the Australian 
Agency for International Development. 
It was prepared by Centre for Civil Integration and Inter-Ethnic 
Relations and does not necessarily reflect the views of the All 
Children Reading partners. 

მომზადებულია პროგრამის - „ყველა ბავშვი უნდა კითხულობდეს - უდიდესი 

გამოწვევა განვითარებისთვის“   პარტნიორთა - აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს (USAID), World Vision-ისა  და ავსტრალიის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს (Australian AID) მხარდაჭერით. 

წიგნი მომზადდა „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი 

ურთიერთობების ცენტრის“ მიერ და შესაძლოა არ ასახავდეს (ან არ ემთხვეოდეს) 

პროგრამის პარტნიორთა შეხედულებებს. 

ავტორი: ელენე ჯაჯანიძე 
რედაქტორი: ნათია გორგაძე 
დიზაინერი:ილია ჭრელაშვილი 



1 

მუხა არის მარადმწვანე მცენარე, რომელიც 

საკმაოდ დიდი ზომის იზრდება. მუხას ძალიან 

უყვარს მზე და სითბო, თუმცა ის ზამთრის ყინვებსაც  

კარგად უძლებს.  მუხა მაისსა და ივნისში ყვავილობს, 

ხოლო  ნაყოფი სექტემბრისთვის მწიფდება. ითვლება, 

რომ მუხა ძალიან სასარგებლო ხეა. მისი მსხვილი 

ღერო დამუშავების შემდეგ ძალიან 

მუხის ხე 

1 



2 

ძვირადღირებული და გამძლე სამშენებლო მასალაა. 

მუხის ხე მუქი ფერისაა და ამიტომ მას ხის  

დეკორატიული ნივთების დასამზადებლადაც 

იყენებენ. გარდა ამისა, მუხის ქერქს წარმატებით 

იყენებენ მედიცინაშიც, როგორც სამკურნალო 

საშუალებას. 

ყველაზე ძალიან კი მუხა ერთ-ერთ შინაურ 

ცხოველს, ღორს უყვარს. მუხა 

ისხამს ნაყოფს, რომელსაც 

რკოს უწოდებენ და ღორებიც 

დიდი სიამოვნებით 

შეექცევიან მუხის ქვეშ 

ჩამოყრილ გემრიელ რკოს.  

მუხის ძალიან ბევრი სახეობა არსებობს, ისინი 

მრავალ ქვეყანაშია გავრცელებული, მათ შორის - 

საქართველოშიც. ქვემოთ მოკლედ მოგიყვებით, სად 

ხარობს მუხა, საქართველოში მუხის რა სახეობები 

არსებობს და რომელია ცნობილი მუხის ხეები. 

რკო 
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მუხის გავრცელება 

მუხის 400-დან 600-მდე სახეობა არსებობს. ისინი 

სამყაროს სხვადასხვა ნაწილში ხარობენ. ყველაზე 

ხშირად მუხა გავრცელებულია ჩრდილოეთ და 

ცენტრალურ  ამერიკაში, მექსიკასა და კოლუმბიაში. 

მუხის სახეობებს ვხვდებით აგრეთვე კარიბის 

კუნძულებზეც. მათი რამდენიმე სახეობა 

გავრცელებულია ევრაზიაში, მათ შორის - საქარ-

თველოსა და ჩრდილოეთ აფრიკის კონტინენტზე. 

ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო ქართული 

მუხის ჯიშებია. ისინი, ძირითადად, მარადმწვანე 

მცენარეებია და ოთხ სახეობად იყოფა:  

1. ჭალის მუხა მუხებს შორის ყველაზე მაღალი ხეა

და მისი რკოც გრძელი ყუნწით გამოირჩევა. მუხის ეს 

ჯიში მხოლოდ საქართველოში ხარობს და სხვაგან 

არსად მოიპოვება. 
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2. კოლხური მუხა - საშუალო სიმაღლის ხეა და

სხვა მუხებისაგან იმით გამოირჩევა, რომ მისი 

ფოთოლი ზედა მხრიდან  შედარებით ფართო და 

ბუსუსებიანია. კოლხური მუხა იშვიათი მცენარეა და 

წითელ წიგნშია შეტანილი. 

3. იმერული მუხაც წითელ წიგნშია შეტანილი მისი

მცირე რაოდენობის გამო, მისი ფოთლები  უყუნწოა 

და სხვა მუხის ფოთლებთან  შედარებით მუქია. იგი 

ხშირად ორ რკოს ისხამს ერთ ყუნწზე. 

4. მაღალი მთის ანუ აღმოსავლური მუხა -

ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოშია 

გავრცელებული. იგი არც ისე მაღალია და გამოირჩევა 

ხშირი და სქელი ტოტებით. აღმოსავლური მუხა, სხვა 

ქართული მუხებისაგან განსხვავებით, 2-5 რკოს 

ერთად ისხამს და მისი რკოები განსაკუთრებით 

მსხვილია. მაღალი მთის მუხა აზიის უძველესი 

სახეობაა  და დღეს ისიც გადაშენების პირასაა, რის 

გამოც წითელ წიგნში შეიტანეს. 
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ცნობილი მუხის ხეები 

ევროპის უძველესი მუხა - ევროპაში ყველაზე 

ასაკოვანი მუხის ხე ავსტრიის ქალაქ ბად-ბლუმაუში 

ხარობს და იგი 1200 წლისაა. მუხის ტანის 

გარშემოწერილობა 8,7 მეტრს აღწევს. 

ევროპის უძველესი მუხა 
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რობინ ჰუდის მუხა - ინგლისში, შერვუდის ტყეში 

ხარობს 800-1000 წლამდე ასაკის  მუხა, რომელსაც 

მიიჩნევენ რობინ ჰუდის მუხად და ამბობენ, რომ 

ერთხელ, როცა მტერი თავს დაესხათ, რობინი და მისი 

მხლებლები ამ ხეში დაიმალნენ. ამის შემდეგ მუხა 

რობინ ჰუდის საყვარელ ხედ იქცა. ინგლისში კი 

დღესაც კარგად იცნობენ ამ ხეს. 

რობინ ჰუდის მუხა 
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ფოსტალიონი მუხა - გერმანიის ქალაქ ოიტინში 

(შლეზვიგ-ჰოლშტაინის მიწა) მდებარეობს ერთი მუხა, 

რომელსაც აქვს საკუთარი, ერთი შეხედვით უხილავი 

ფუღურო, რომელიც გონიერმა და შეყვარებულმა 

წყვილებმა წერილების ყუთად აქციეს. ეს მუხა 

დაახლოებით 500 წლისაა და მის შესახებ არსებობს 

თქმულება, რომ იგი შეყვარებულების მესაიდუმლეა. 

თურმე, ერთ გერმანელ გოგონას და ბიჭს ერთმანეთი 

ფოსტალიონი მუხა 
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უყვარდათ, მაგრამ გოგონას მამა მათი ერთად ყოფნის 

წინააღმდეგი იყო და შეხვედრებსაც უშლიდა. 

შეყვარებულებმა მოიფიქრეს მუხის პატარა, 

შეუმჩნეველ ნახვრეტში ერთმანეთისათვის წერილები 

დაეტოვებინათ. მათ აღმოაჩინეს,რომ მუხის ნახვრეტი 

არც ისე პატარა იყო, იგი ხის შიგნით საკმაოდ 

ფართოვდებოდა და დიდ ფუღუროდ იქცეოდა. მალე 

ეს ხე სიყვარულის ხედ იქცა და ბევრმა წყვილმა 

სწორედ მისი ტოტების ქვეშ  გადაიხადა ქორწილი. 

როგორც ვნახეთ, მუხა ძალიან საინტერესო და 

ბევრისთვის საყვარელი  მცენარეა. იგი 

ლიტერატურაში  გამძლეობისა და სიძველის 

სიმბოლოა  და ბევრი ლექსისა და მოთხრობის 

მთავარი გმირიცაა. 
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ტექსტი 2 

ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე 

მსოფლიო პირველ ოქტომბერს ხანდაზმულ ადამიანთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ 

დღეს საფუძველი 1990 წელს ჩაეყარა. ამ დღის აღნიშვნით მსოფლიო ცდილობს ხანშიშესული 

ადამიანების ცხოვრება სრულყოფილი გახადოს. 

აღსანიშნავია, რომ მეცნიერების მიერ დადგენილია 10 ფაქტი სიბერისა და სიცოცხლის 

შესახებ. ხანგრძლივი სიცოცხლე კარგი ჯანმრთელობის მაჩვენებელია. მოსახლეობის 

დაბერება კი, მთელ მსოფლიოში, ჯანმრთელობის გაუმჯობესების მანიშნებელია. 

არსებული მონაცემებით, მსოფლიოში აღირიცხება 650 მლნ ხანდაზმული ანუ 60 წელს 

გადაცილებული ადამიანი. მეცნიერების ვარაუდით კი 2050 წლისათვის ხანდაზმულთა 

რაოდენობა 2 მლრდ-ს მიაღწევს. 

მართალია, მოსახლეობის დაბერება გლობალური მოვლენაა, თუმცა, ის თანამედროვე 

საზოგადოების გამარჯვებად ითვლება, რადგან გულისხმობს ადამიანების ჯანმრთელობის 

გაუმჯობესებას მთელ მსოფლიოში. 

უნდა ითქვას, რომ მოსახლეობის დაბერებასთან ერთად სულ უფრო ხშირია ხანდაზმული 

ადამიანებისადმი ცუდი დამოკიდებულების გამოვლენა. ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის შეფასებით, ხანდაზმული ადამიანების 4 - 6% მსოფლიოში ამა თუ იმ ფორმით 

ცუდ დამოკიდებულებას განიცდის, ეს იქნება  ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ემოციური თუ 

ფინანსური შევიწროება.  

ამერიკულმა ჟურნალმა „ფორბსმა“ იმ სახელმწიფოების ათეული განსაზღვრა, სადაც 

ხანდაზმული ადამიანები ყველაზე ტკბილად და კომფორტულად ისვენებენ. ხანშიშესული 

მოგზაურებისთვის საუკეთესო მასპინძელ ქვეყნებად ტაილანდი, პანამა, მალაიზია და 

რამდენიმე ევროპული ქვეყანა აღიარეს. სიაში ასევე, კანადა და ავსტრალია მოხვდა. 

რაც შეეხება საქართველოს, ქვეყანამ ხანდაზმულ ადამიანთა დაცვის დღედ 1 

ოქტომბერი,  საქართველოს პრეზიდენტის N#467 ბრძანებულების თანახმად, 2003 წლის 27 

სექტემბერს გამოაცხადა. 

 



ხანდაზმულები საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 20%-ს შეადგენენ. კერძოდ, 

ხანდაზმულებად ითვლებიან 60-74 წლისანი, მოხუცებად – 75-89 წლისანი, ხოლო 

დღეგრძელებად 90 წელს გადაცილებულები. 2007 წელს, საქართველოში ხანდაზმული 

მოსახლეობა 19,6%-ს შეადგენდა, ხოლო, მეცნიერთა ვარაუდით, 2050 წლისთვის  ეს 

მაჩვენებელი 30%-იან ზღვარს მიაღწევს. ასევე, აღსანიშნავია, რომ საქართველოში 

რეგისტრირებულია ხუთასამდე ადამიანი, რომელთა ასაკი 100 წელს შეადგენს.  

ხანდაზმულთა დღე XX საუკუნეშიც აღინიშნებოდა.  თავდაპირველად ამ დღეს ევროპაში 

აღინიშნავდნენ, მოგვიანებით კი ამ დღის საზეიმოდ აღმნიშვნელებს ამერიკაც შეუერთდა. 

ხშირად ხანდაზმულთა დღეს მსოფლიო ზარ-ზეიმით აღნიშნავს. ღონისძიებებით 

სკანდინავიის ქვეყნები გამოირჩევიან, სადაც 1 ოქტომბერს ფესტივალები, საქველმოქმედო 

აქციები, კონფერენციები და კონგრესები ეწყობა.  სკანდინავიურ ქვეყნებს არც საქართველო 

ჩამოუვარდება და 1 ოქტომბერს, ქართველი ხანდაზმულების პატივისცემის ნიშნად, 

სხვადასხვა ორგანიზაცია და პოლიტიკური პარტია ღონისძიებებს მართავენ.   

წყარო: http://presa.ge/new/?m=society&AID=9432 



დანართი 2. 

შეფასების რუბრიკა 

კრიტერიუმი დაბალი 

1–4 

საშუალო 

5–6 

საშუალოზე მაღალი 

7–8 

მაღალი 

9–10 

მხატვრული ტექსტის 

წაკითხვა და გაგება -

გაანალიზება 

ვერ ამოიცნობს 

ნაწარმოების მთავარ 

იდეას. 

ვერ აღწერს 

პერსონაჟების 

მდგომარეობასა და 

დასაბუთებულად ვერ 

საუბრობს მათი 

საქციელის შესახებ. 

უძნელდება კავშირების 

დამყარებისა და 

პარალელების 

გავლების სტრატეგიის 

გამოყენება. 

უჭირს მსჯელობა 

ნაწარმოების მთავარი 

იდეის შესახებ. 

ზედაპირულად აღწერს 

პერსონაჟების 

მდგომარეობას. ვერ 

ასაბუთებს მათი 

საქციელის მიზეზებს. 

ზოგჯერ იყენებს 

კავშირების 

დამყარებისა და 

პარალელების 

გავლების სტრატეგიას. 

მსჯელობს ნაწარმოების 

მთავარი იდეისა და 

მასში მოცემული 

ღირებულებების 

შესახებ. 

აღწერს პერსონაჟების 

მდგომარეობას და 

ასაბუთებს მათი 

საქციელის მიზეზებს. 

იყენებს კავშირების 

დამყარებისა და 

პარალელების 

გავლების სტრატეგიას. 

არგუმენტირებულად 

მსჯელობს ნაწარმოების 

მთავარი იდეისა და 

მასში მოცემული 

ღირებულებების 

შესახებ. 

შეუძლია პერსონაჟთა 

ქცევების დასაბუთება, 

მათი ქმედებების 

ინტერპრეტირება.  

ეფექტურად იყენებს 

კავშირების 

დამყარებისა და 

პარალელების 

გავლების სტრატეგიას. 

შეკითხვების დასმა უძნელდება 

ფაქტობრივი და 

განარჩევს 

ერთმანეთისგან 

ძირითადად სწორად 

განარჩევს 

ადვილად განარჩევს 

ერთმანეთისგან 



სააზროვნო 

შეკითხვების 

ერთმანეთისგან 

გარჩევა.   

უძნელდება როგორც 

სააზროვნო, ისე 

ფაქტობრივი 

შეკითხვების დასმა.  

ფაქტობრივსა და 

სააზროვნო შეკითხვებს, 

ზოგჯერ უშვებს 

შეცდომას. 

ზოგჯერ სვამს 

ფაქტობრივ 

შეკითხვებს, 

უძნელდება სააზროვნო 

შეკითხვების დასმა. 

ერთმანეთისგან 

ფაქტობრივსა და 

სააზროვნო შეკითხვებს. 

სვამს როგორც 

ფაქტობრივ, ისე  

სააზროვნო 

შეკითხვებს. 

ფაქტობრივსა და 

სააზროვნო 

შეკითხვებს. 

ადვილად სვამს 

როგორც ფაქტობრივ, 

ისე  სააზროვნო 

შეკითხვებს. 

ჯგუფური მუშაობა არ აქტიურობს ჯგუფში 

მუშაობისას. 

ვერ ახერხერხებს 

საერთო დავალებაზე 

კონცენტრირებას.  

ვერ თანამშრომლობს 

ჯგუფის სხვა 

წევრებთან. 

შიგადაშიგ ერთვება 

ჯგუფის მუშაობაში. 

უძნელდება საერთო  

დავალებაზე 

კონცენტრირება და 

მისი ბოლომდე 

შესრულება. 

ნაწილობრივ ახერხებს 

თანამშრომლობას 

ჯგუფის სხვა 

წევრებთან. 

ინაწილებს 

პასუხისმგებლობას და 

კონცენტრირებულად 

მუშაობს. 

უსმენს ჯგუფის 

წევრებს და უზიარებს 

საკუთარ მოსაზრებებს. 

ახერხებს ჯგუფის 

წევრების მუშაობის 

კოორდინაციას, 

ინაწილებს 

პასუხისმგებლობას და 

კონცენტრირებულად 

მუშაობს. 

აქტიურად უსმენს 

ჯგუფის წევრებს და 

უზიარებს საკუთარ 

მოსაზრებებს. 




