
საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

1 

გაკვეთილის გეგმა 

შესავალი: გაკვეთილის გეგმაში წარმოდგენილი აქტივობები წერის სწავლების სამფაზიან 

კონსტრუქტივისტულ-ინტერაქტივისტულ მოდელზეა აგებული (წერამდე - წერის დროს - წერის შემდეგ) 

და, ძირითადად, წერის სტრატეგიების გამოყენებაზეა ორიენტირებული. გაკვეთილის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მიზანია შემოქმედებითი და ფუნქციური წერის უნარების განვითარებაც.  

სასურველია, რომ მასწავლებელმა წინასწარ განიხილოს წარმოდგენილი აქტივობები და მათი ჩატარების 

თანმიმდევრობა. საჭიროებისამებრ შესაძლებელია, გაკვეთილს დაემატოს გრამატიკული ცოდნის 

დასაუფლებელი, ნაწერის რედაქტირების და/ან გაგება-გააზრების სხვა აქტივობებიც.  

შემდგენლები: ქეთევან მაზმიშვილი, პაატა პაპავა, თათა ჭანტურია 

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა კლასი:  IV-V 

თემა: მოდი, დავწეროთ!  

ნაცნობი ლიტერატურული პერსონაჟების წარმოდგენა 

განსხვავებულ კონტექსტში G-Pried-ის წერის სახელოსნოს 

გამოყენებით.  

დრო: 90 წთ.  

გაკვეთილის ამოცანები/სწავლის შედეგები (ცოდნა, უნარ-ჩვევები, დამოკიდებულებები): 

• შეაჯამებენ სასწავლო წლის მანძილზე შესწავლილ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს; 

• წერის სხვადასხვა სტრატეგიისა და ფორმატის გამოყენებით შექმნიან რადიკალურად განსხვავებულ 

სიტუაციაში აღმოჩენილი პერსონაჟების თავგადასავალს; 

• ნაწერში გააცოცხლებენ საინტერესო, სახასიათო და მათთვის მნიშვნელოვან პერსონაჟებს;  

• წერის ინსტრუმენტის „მოდი, დავწეროთ!“ გამოყენებით შეთხზავენ და დაასათაურებენ ამბავს.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქართ. V. 13. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ტექსტების დამოუკიდებლად შექმნა.  

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

 ქართ. V. 15. მოსწავლეს შეუძლია გრამატიკული წესების მართებულად გამოყენება და მართლწერის ნორმების დაცვა. 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

• მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან. 

• მოსწავლეები მუშაობენ მცირე ჯგუფებში.  

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

• გონებრივი იერიში; 

• მსჯელობა პერსონაჟების შესახებ; 
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• შერჩეული პარამეტრებითა (პერსონაჟი, თვისება, პრობლემა) და ფორმატით თხზულების შექმნა;

• ნაწერზე კომენტარების გაკეთება;

• ნაწერის გადამუშავება და რედაქტირება;

• საავტორო სკამი.

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

• ვებპორტალი www.kargiskola.ge ,

წერის ონლაინსახელოსნო „მოდი, დავწეროთ!“ http://kargiskola.ge/dawere/

• სასკოლო სახელმძღვანელო

• ინტერნეტი

• ლეპტოპი

• პროექტორი

• ხუთსაფეხურიანი წერისა და წერის ექვსი მახასიათებლის პოსტერები

გაკვეთილის მსვლელობა 

I ფაზა - წერისთვის მომზადება 

შენიშვნა: გაკვეთილი ტარდება წლის ბოლოს, როცა მოსწავლეებს, ფაქტობრივად, პროგრამული მასალა 

გავლილი აქვთ.  

მასწავლებელი გაკვეთილს იწყებს გონებრივი იერიშით, მოსწავლეებს სთხოვს გაიხსენონ წლის მანძილზე 

შესწავლილი ლიტერატურული ნაწარმოებებიდან მათთვის 

საინტერესო, სახასიათო და მნიშვნელოვანი პერსონაჟები (როგორც 

მთავარი, ასევე არამთავარი). მოსწავლეების მიერ დასახელებულ 

პერსონაჟებს მასწავლებელი ინიშნავს დაფაზე (იხ. ნიმუში).  

ამის შემდეგ კი ბავშვებს ყოფს მცირე ჯგუფებად და ეკრანზე 

უჩვენებს  G-PriEd-ის ვებპორტალ www.kargiskola.ge -ზე 

განთავსებულ წერის სახელოსნოს - „მოდი, დავწეროთ“ 

(http://kargiskola.ge/dawere/ ). მასწავლებელი პირველ, პერსონაჟის 

შესარჩევ ყუთს არ ეხება, რადგან პერსონაჟები ბავშვების მიერ 

დასახელებული ნაწარმოებების გმირები იქნებიან. ხსნის მხოლოდ ყუთებს - თვისება და პრობლემა. 

ქეთო („იავნანამ რა ჰქმნა“) 

როსტევანი („ვეფხისტყაოსანი“) 

ორი ლეკი („იავნანამ რა ჰქმნა“) 

დევგარეული ("გაღმივლები")

კაცის ცოლი („ენით დაკოდილი“) 

http://www.kargiskola.ge/
http://kargiskola.ge/dawere/
http://www.kargiskola.ge/
http://kargiskola.ge/dawere/
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მასწავლებელი ერთი კონკრეტული თვისებით/პრობლემით არ ზღუდავს მოსწავლეებს, ყუთებს ხსნის 

რამდენჯერმე, აჩვენებს ბავშვებს სხვადასხვა თვისებასა და პრობლემას და მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას 

თავად შეაირჩიონ. ჯგუფის თითოეული წევრი ჩაინიშნავს იმ თვისებებსა თუ პრობლემებს, რომლებიც 

საინტერესოდ მიაჩნია.  

შენიშვნა: თუკი საკლასო ოთახში არის კომპიუტერების საკმარისი რაოდენობა, მოსწავლეებს შეუძლიათ 

ინდივიდუალურად შეარჩიონ ყუთებიდან თვისებები და პრობლემები.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს მოილაპარაკონ ჯგუფებში და შეარჩიონ დაფაზე 

ჩამოწერილი პერსონაჟებიდან ერთ-ერთი. მას შემდეგ, რაც ჯგუფები შეარჩევენ რომელიმე პერსონაჟს, 

მასწავლებელი სთხოვს ჯგუფის წევრებს, რომ გაუზიარონ ერთმანეთს ჩანიშნული თვისებები და 

პრობლემები, შემდეგ კი შეთანხმდნენ, რომელ თვისებასა და პრობლემას მოარგებენ პერსონაჟს. სასურველია 

შერჩევისას ბავშვებმა არგუმენტირებულად დაასაბუთონ, თუ რატომ უნდა მიაკუთვნონ ამა თუ იმ 

პერსონაჟს ესა თუ ის თვისება/პრობლემა (მაგ., უცნაური იქნება; სასაცილო იქნება; ყველას ბოროტი/კეთილი 

ჰგონია და ჩვენ პირიქით წარმოვაჩენთ და სხვ.).   

ამის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს შექმნან შერჩეული პერსონაჟის, თვისებისა და პრობლემის 

საშუალებით ტექსტის პირველი ვარიანტი (ხუთსაფეხურიანი წერის II საფეხური). ეს შეიძლება იყოს 

მოთხრობა/ზღაპარი, დღიური, სტატია ან წერილი. მოსწავლეებს თავად შეუძლიათ შეარჩიონ ჟანრი. ამას 

აკეთებენ კვლავ ონლაინინსტრუმენტის გამოყენებით. მასწავლებელი წერის დაწყებამდე, წერის 

ონლაინსახელოსნოს მოკლე მინიშნებებზე დაყრდნობით, ბავშვებთან ერთად მოკლედ მიმოიხილავს 

თითოეული ჟანრის ძირითად მახასიათებლებს.  
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გარდა ამისა, მასწავლებელი მოსწავლეებს შეახსენებს ხუთსაფეხურიანი წერის თითოეულ საფეხურსაც, 

რათა მათ კიდევ ერთხელ გაიხსენონ, რომ ტექსტის შექმნა რამდენიმე ფაზისგან შედგება და მათ მიერ ახლა 

შესასრულებელი სამუშაო ამ პროცესის ნაწილია.  სასურველია მასწავლებელმა ამ დროს გამოიყენოს 

ხუთსაფეხურიანი წერისა და წერის ექვსი მახასიათებლის პოსტერები.  
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II ფაზა - წერის დროს 

მოსწავლეთა ჯგუფები ირჩევენ ჟანრს/ფორმატს და მცირე ჯგუფებში იწყებენ მუშაობას. ერთ-ერთ 

მოსწავლეს ენიჭება დამწერის როლი. მიჰყვებიან ხუთსაფეხურიანი წერის მოდელის თანმიმდევრობას, 

აყალიბებენ სხვადასხვა შეხედულებას, ითვალისწინებენ ერთმანეთის აზრს და ამგვარად ქმნიან ნამუშევრის 

პირველ ვარიანტს.  

შენიშვნა: რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ, პირველი ვარიანტის შექმნის ფაზაზე მოსწავლეები 

ინდივიდუალურად დაწერენ. ამ გაკვეთილზე წარმოდგენილი ვარიანტი შეგვიძლია გარკვეული 

პერიოდულობით გამოვიყენოთ.  

ორ-ორი ჯგუფი გაუცვლის ერთმანეთს თავის ნაწერებს, განიხილავენ მეწყვილე ჯგუფის ნამუშევარს და 

მოემზადებიან კომენტარების გასაკეთებლად. კომენტარები უნდა შეიცავდეს როგორც კომპლიმენტებს, ისე 

რჩევებსა და შეკითხვებს (აქაც სასურველია მოსწავლეებმა გამოიყენონ წერის ექვსი მახასიათებელი ან 
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ნაწერის შეფასების რუბრიკა). შესაძლებელია კომენტარების გაკეთება როგორც წერილობით, ისე ზეპირად.  

ჯგუფები ერთმანეთს უზიარებენ კომენტარებს. სასურველია კომენტარის მიმღებმა ჯგუფმა გააკეთოს 

ჩანიშვნები, რომლებსაც გამოიყენებს საკუთარი ნაწერის გადამუშავებისას.    

შენიშვნა: გაკვეთილის ამ მონაკვეთს დასრულების შემდეგ მასწავლებელი ეკითხება ჯგუფებს,  თუ რომელი 

იყო მათ მიერ მიღებული მნიშვნელოვანი კომენტარი და რა სახით აპირებენ მის გამოყენებას წერის 

მომდევნო ფაზაზე.  

ჯგუფებს ეძლევათ დრო საკუთარი ნაწერების გადამუშავებისა და რედაქტირებისთვის.  

III ფაზა - წერის შემდეგ 

მოსწავლეები საავტორო სკამის გამოყენებით წარუდგენენ თავიანთ ნამუშევრებს კლასს.  

შესაძლებელია მოსწავლეთა ნამუშევრების პრეზენტაცია მოხდეს სხვადასხვაგვარად, მაგ.: მომზადდეს 

პატარა კრებული, აიტვირთოს კლასის ბლოგზე და სხვ. 

საშინაო დავალება: 

• იმ შემთხვევაში, თუ რედაქტირებისთვის საკმარისი დრო ვერ იქნა გამოყოფილი საკლასო ოთახში, 

მოსწავლეებს შეუძლიათ შინ დაასრულონ სამუშაო. 

• მოსწავლეებმა უნდა შეარჩიონ თავიანთი საყვარელი პერსონაჟი, „მოდი, დავწეროთ!“ ინსტრუმენტის 

გამოყენებით შეურჩიონ თვისება და პრობლემა და დაწერონ ტექსტი რომელიმე ფორმატში.  

შეფასება  

მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეთა მუშაობას და საკუთარ სამუშაო რვეულში აკეთებს სპეციალურ 

ჩანაწერებს. ეს შეიძლება იყოს:   

▪ სწრაფი მიმდინარე ჩანაწერები იმ მოსწავლეთა მუშაობის ასპექტებზე, რომლებიც: ა) ძნელად ან 

საერთოდ ვერ ართმევენ თავს რომელიმე სამიზნე უნარის დაუფლება-გამოყენებას; ბ) პასიურად ან 

საერთოდ არ ერთვებიან ამა თუ იმ აქტივობაში.  

▪ მოსწავლეთა მუშაობის მონიტორინგის სქემა. გაკვეთილის მსვლელობისას ან დასრულების შემდეგ 

ცხრილის უჯრებში მასწავლებელი ჩაწერს დაკვირვების შედეგებს ერთი-ორი სიტყვით ან 

სპეციალური სიმბოლოებით (მაგ.:   ✓/  / ☺  - კარგი, საუკეთესო;   ± /  /  - საშუალო, 

დამაკმაყოფილებელი;   /   - საშუალოზე დაბალი, არადამაკმაყოფილებელი;     - აწეული, 

გაუმჯობესებული;     - დაწეული, გაუარესებული).  

მოსწავლე 

 

გონებრივი იერიში, 

მსჯელობა 

პერსონაჟებზე 

 

წერის პროცესი 

(პირველი ვარიანტის 

შექმნა, გადამუშავება და 

რედაქტირება) 

მუშაობა/მსჯელობა 

ჯგუფთან ერთად 

კომენტარებზე მუშაობა 

(მომზადება, მიწოდება, 

მიღება და 

გათვალისწინება) 

აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. 
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მოცემული ცხრილის გარდა შესაძლებელია, დამატებითი რესურსის სახით, წერითი ნამუშევრისა და 

ჯგუფში მუშაობის შეფასების რუბრიკების გამოყენება.  

 

 

 


