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კითხვის გაკვეთილის/აქტივობის დაგეგმვის სქემა 

საგანი  

ქართული ენა და ლიტერატურა  

სამოქალაქო განათლება 

კლასი 

IV-VI 

თემა 

საავტორო უფლებები და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღე 

დრო  

45 წთ. ან 90 წთ. (დაწყვილებული გაკვეთილი) 

 

შესავალი  

გაკვეთილის ამოცანები/სწავლის შედეგები   

ცოდნა, უნარები, დამოკიდებულებები/ღირებულებები 

• მოსწავლეები გაიგებენ ინტელექტუალური საკუთრებისა და საავტორო უფლებების არსს და 

გააცნობიერებენ მათ მნიშვნელობას; 

• მოსწავლეები გაეცნობიან ობიექტებს, რომლებიც იცვება საავტორო უფლებებით; 

• მოსწავლეები მიიღებენ ინფორმაციას ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღის შესახებ; 

• მოსწავლეებს გაუღვივდებათ პატივისცემის გრძნობა ინტელექტუალური საკუთრებისა და 

საავტორო უფლებების მიმართ. 

 

გაკვეთილის გეგმა  

გაკვეთილზე გამოყენებული მეთოდები/სტრატეგიები/აქტივობები 

• მოლოდინების გზამკვლევი 

• დაფიქრდი-დაწყვილდი-დაწერე-გაუზიარე 

• პაუზებით კითხვა 

• 3-2-1 

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

- საკითხავი წიგნი: „დორემიუს სოლასი“ (ირმა მალაციძე) 

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade4/doremius%20solasi.pdf  

- სტატია: „უცნაური პატენტები“, გაზეთი „კითხვის დრო“, ივნისი, 2015, #5 (V-VI კლასები) 

http://kargiskola.ge/teachers/gazeti/V-VI%20klasi_N5_2015.pdf 

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade4/doremius%20solasi.pdf
http://kargiskola.ge/teachers/gazeti/V-VI%20klasi_N5_2015.pdf
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მასწავლებელი დაფაზე წერს თეზისს:  

ფილმების „მეკობრული“ (მოპარული) ვერსიების განთავსება ინტერნეტში (ან გაშვება კინოთეატრებში) 

ისეთივე დანაშაულია, როგორიც სხვისი ნივთის მოპარვა. 

                                           კი                                არა 

მოსწავლეებმა უნდა დაადასტურონ ან უარყონ ეს მოსაზრება და თან განმარტონ, რატომ ფიქრობენ ასე.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს: თქვენი აზრით, რა იცვება საავტორო უფლებებით? 

საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება ვარაუდების გამოთქმაში (მაგ., ფილმები, სიმღერები ანუ 

მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებები). თქვენი აზრით, რა არის საავტორო 

უფლებების დარღვევა? (მაგ., სოც. ქსელში „მოპარული“ ფოტოების გამოყენება, ავტორის ნებართვის 

გარეშე წიგნის დაბეჭდვა, კინოში ფილმის ჩვენება, სიმღერების შესრულება ან ინტერნეტში განთავსება; 

მხატვრის ნებართვის გარეშე ილუსტრაციების დაბეჭდვა და ა.შ.). მოსწავლეთა ვარაუდებს 

მასწავლებელი ჩაინიშნავს დაფაზე. 

მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს, რომ ახლა სერიოზულ თემაზე წაიკითხავენ თანამედროვე 

ზღაპარს, რომელიც დაგვაფიქრებს საავტორო უფლებების საკითხზე (უსახელებს ტექსტის სათაურსა და 

ავტორს, აჩვენებს ყდას).  

ტექსტის წაკითხვამდე მასწავლებელი დაფაზე გააკრავს/მოსწავლეებს დაურიგებს ტექსტში მოცემული 

რამდენიმე უცხო სიტყვის განმარტებას (იხ. დანართი 1) 

ტექსტის პირველ ნაწილს მასწავლებელი თავად წაუკითხავს ბავშვებს. შემდეგ კი იყენებს აქტივობას 

„დაფიქრდი-დაწყვილდი-დაწერე-გაუზიარე“ და სთხოვს მოსწავლეთა წყვილებს, რომ დაწერონ 

პასუხები ორ შეკითხვაზე:  

1. რატომ ერქვა ქვეყანას ინტელექტიანა? 

2. როგორ მოიქცევა ლინოვიო? რატომ ფიქრობთ ასე? 

მუშაობის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი რამდენიმე მსურველ წყვილს სთხოვს გაუზიარონ 

თავიანთი პასუხები კლასს.  

ტექსტის მეორე და მესამე ნაწილებს მოსწავლეები თავად კითხულობენ წყვილებში.  

მეორე ნაწილის დასრულების შემდეგ მოსწავლეებმა უნდა დაწერონ პასუხი შემდეგ შეკითხვებზე:  

1. სწორად მოიქცა თუ არა სამეფო კარის კომპოზიტორი? რატომ ფიქრობთ ასე? 

2. როგორ გაგრძელდება ნაწარმოები? რატომ ფიქრობთ ასე? 

ტექსტის ბოლომდე წაკითხვის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს დაყოფს 4-5-კაციან ჯგუფებს და 

შემთხვევითი შერჩევით მიანიჭებს მათ შემდეგ როლებს:  

I - საავტორო უფლებების დამცველი 

II – პლაგიატორი (სამეფო კარის მუსიკოსი) 

III - ავტორი (დორემიუს სოლასი) 

ამასთან, მასწავლებელი დაურიგებს ჯგუფებს ტექსტს საავტორო უფლებების შესახებ (იხ. დანართი 2). 

თითოეულმა ჯგუფმა ამ ტექსტისა და წაკითხული ნაწარმოების გააზრების საფუძველზე უნდა 

მოიფიქროს ორი ან მეტი არგუმენტი საკუთარი პოზიციის დასაცავად და სხვა ჯგუფების არგუმენტების 

გასაბათილებლად.  

ჯგუფების პოზიციებისა და არგუმენტების მოსმენის შემდეგ მასწავლებელი წარმართავს დისკუსიას.   

დისკუსიის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს ბავშვებს, ფურცლებზე ინდივიდუალურად 

ჩამოწერონ: 

3 მნიშვნელოვანი რამ, რაც გავიგე საავტორო უფლებების შესახებ 

2 რეკომენდაცია, რომლებიც დაეხმარება ავტორებს თავიანთი უფლებების დაცვაში 

1 შეკითხვა საქპატენტს 

მოსწავლეები მასწავლებელს ჩააბარებენ ნამუშევრებს.  
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დანართი 1.  

  

ლექსიკონი 

სონატა - ერთი ან ორი საკრავისათვის დაწერილი მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც შედგება 

სამი ან ოთხი ნაწილისაგან.  

სიმფონია - დიდი მუსიკალური ნაწარმოები ორკესტრისათვის; ძირითადად, შედგება ოთხი 

ნაწილისაგან, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან მუსიკის ხასიათითა და ტემპით. 

ანშლაგი - სრული დასწრება ამა თუ იმ სანახაობაზე (კონცერტი, სპექტაკლი და ა.შ.) 

პრემიერა - ამა თუ იმ წარმოდგენის (სპექტაკლი, ოპერა) პირველი გათამაშება თეატრში.  

კულისები - სცენის უკანა ნაწილი 

არია - ვოკალური ნაწარმოები, რომელიც სრულდება ოპერაში 

ოვაცია - მოწონების, აღტაცების გამოხატვა ტაშითა და შეძახილებით 

ბის - [ლათ. bis ორჯერ] - მეორეჯერ! განმეორებით! კიდევ ერთხელ! (მაყურებელთა შეძახილი 

კონცერტზე, თეატრში და სხვ.; გამოხატავს რაიმეს გამეორების თხოვნას) 

ტავერნა - პატარა სასადილო 

გასტროლი -  სხვა ქალაქიდან ან სხვა ქვეყნიდან ჩამოსული მსახიობების ან მომღერლების მიერ 

გამართული წარმოდგენა. 

ჭოგრიტი - ნივთი, რომელიც გამოიყენება შორს არსებული საგნების უკეთ დასანახად 

ჰონორარი - შრომის გასამრჯელო 
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დანართი 2.  

ინტელექტუალური საკუთრება და საავტორო უფლებები 

 

შენ ახლა სკოლაში სწავლობ და მუდმივად რაღაცას ქმნი: წერ, ხატავ, ინსტრუმენტზე 

უკრავ ან რაიმე ახალ ნივთს იგონებ... ყველა სიახლე, რომელსაც ადამიანი ქმნის, მისი 

ფიქრისა და შემოქმედების შედეგია, ანუ მისი ინტელექტუალური საკუთრებაა. მომავალში 

შეგიძლია ნებისმიერი პროფესია შეარჩიო – გახდე მხატვარი, მწერალი, მზარეული, 

რეჟისორი, ფოტოგრაფი, მსახიობი, მომღერალი... რომელ საქმესაც არ უნდა მოჰკიდო ხელი, 

სასურველია, იცოდე, როგორ დაიცვა შენი თუ სხვისი ინტელექტუალური საკუთრება, ვინმემ 

რომ არ მიითვისოს.  

ინტელექტუალური საკუთრება იცავს გამოგონებებს, დიზაინს, სასაქონლო ნიშნებს 

(„კოკა-კოლა“, „მერსედესი“, „სამსუნგი“), საავტორო უფლებებს - ლიტერატურის, 

ხელოვნების ან სამეცნიერო ნამუშევრებს.  

ინტელექტუალური საკუთრება ისეთივე ქონებაა, როგორიც – სახლი, მანქანა, მიწის 

ნაკვეთი... მას კანონი იცავს. მაგალითად, გამოცემულ წიგნზე საავტორო უფლება 

ვრცელდება. საავტორო უფლება არ აფასებს, რამდენად კარგია ან ცუდი ნაწარმოები. ის 

მხოლოდ ავტორის საკუთრებას იცავს. თუ დაწერ წიგნს, სხვამ მისი გამოქვეყნებისთვის 

ფული უნდა გადაგიხადოს. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა იმდენად 

მნიშვნელოვანია, რომ მსოფლიოში მისი სახელობის დღეც კი არსებობს. 26 აპრილი 

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღეა. ეს თარიღი ინტელექტუალური 

საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ (ისმო) 2001 წლიდან აღინიშნება. საქართველო 

უკვე რამდენიმე წელია უერთდება მსოფლიოს და მასშტაბური ღონისძიებებით აღნიშნავს 

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღეს.  

ინტელექტუალური საკუთრების ერთ-ერთი ობიექტია გამოგონება, რომელზეც 

პატენტი გაიცემა. ეს არის სპეციალური მოწმობა, რომელიც გამომგონებელს განსაკუთრებულ 

უფლებებს ანიჭებს. შეგიძლია, დააპატენტო შენ მიერ შექმნილი ნივთი. თუ სხვას ამ ნივთით 

სარგებლობა ან მისი დამზადება მოუნდება, პატენტის შეძენა მოუწევს. სწორედ ასე უნდა 

მოიქცე, თუ გსურს სხვისი გამოგონებით ისარგებლო.  

სასაქონლო ნიშანი არის სიმბოლო, რომელსაც მეწარმეები იყენებენ თავიანთი 

პროდუქციის გამოსარჩევად. მაგალითად, “სნიკერსი”, “მაკდონალდსი”, “კოკა-კოლა”, 

“ნაიკი”, “ადიდასი” სასაქონლო ნიშნებია, და მათი გამოყენება ნებართვის გარეშე 

აკრძალულია. 

დიზაინი არის პროდუქტის გარეგანი ფორმა და მისი უკანონო გამოყენება ასევე 

კანონით ისჯება. მაგალითად, Iphone-ის ფორმის ტელეფონი სხვამ არ უნდა აწარმოოს. ასევე, 

მერსედესის ნებისმიერი მოდელი დიზაინით არის დაცული და სხვა კომპანიამ მერსედესის 

ფორმა არ უნდა გამოიყენოს. 
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