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მოქალაქეობა  

VIII კლასი 

 

თემა: ადგილობრივი თვითმმართველობა                                                 საათების სავარაუდო რაოდენობა – 17 (+4) 

საკითხები 

1. თვითმმართველობის არჩევნები; 

2. ადრეული შეტყობინების სისტემა; 

3. ურთიერთობა მუნიციპალურ ორგანოებთან. 

 

შემაჯამებელი სამუშაო - 4 საათი 

ცნებები 

სოციალიზაცია - მე, პიროვნება, საზოგადოება, საზოგადოებრივი ჯგუფები 

დემოკრატია, დემოკრატიის პრინციპები - ადამიანის უფლებები, სამართლებრივი დოკუმენტები 

ინიციატივა - დაგეგმვა, პროფესია, ფინანსები 

სამოქალაქო მონაწილეობა - მოხალისეობა, ადვოკატირება, ლობირება 

მდგრადი განვითარება - სამოქალაქო უსაფრთხოება 

საკვანძო შეკითხვები 

• რატომ არის საჭირო ადგილობრივი თვითმმართველობა? რა ევალება მას? 

• რატომ იყოფა მუნიციპალიტეტი წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოებად?  

• რატომ აქვს მოსახლეობას საკრებულოს სხდომებზე დასწრების უფლება? რატომ ფუნქციონირებს მუნიციპალიტეტში 

დასახლების საერთო კრება?  

• როგორ შემიძლია ჩემს თემში არსებული პრობლემების (მაგ., საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების, ეკოლოგიის) გადასაჭრელად  

ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობა? 

• რატომ უნდა იყვნენ თემში მცხოვრები ქალები და კაცები თვითმმართველობაში თანასწორად წარმოდგენილნი? 
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აქტივობები 

იდეები კომპლექსური/პროექტული დავალებებისთვის 

შეფასების ინდიკატორები - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

• მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური და ინფრასტრუქტურული საჭიროებების იდენტიფიცირება; საკუთარი 

ჩართულობით მათი გადაჭრის გზების დასახვა (მოქ.საბ.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13);  

• სათემო აქტივობების დაგეგმვისას მუნიციპალური ორგანოების როლის განსაზღვრა; საჭიროების შემთხვევაში, მათთან 

თანამშრომლობა (ინფორმაციის მოპოვება); თემში მცხოვრები ყველა ადამიანის ინტერესის გათვალისწინება 

(მოქ.საბ.1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13); 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შეფასებისას/მისთვის რეკომენდაციების შემუშავებისას მდგრადი 

განვითარებისა და დემოკრატიის პრინციპების (თანასწორობა, კანონის უზენაესობა, გამჭვირვალობა, პასუხისმგებლობა, 

ინკლუზიურობა, არაძალადობრივი მეთოდებით მოქმედება, ტოლერანტობა) გათვალისწინება (მოქ.საბ.1,3,4,10,11,12,13). 

 

მკვიდრი წარმოდგენები 

• ლოკალური პრობლემების მოგვარება ადგილობრივი თვითმმართველობის (და არა ცენტრალური ხელისუფლების) ფუნქციაა; 

• თვითმმართველობასთან მოქალაქეების აქტიური თანამშრომლობით ადგილობრივი პრობლემების სწრაფად და ეფექტურად 

გადაწყვეტა შეიძლება; 

• მოქალაქეები ადგილობრივ თვითმმართველობაში არჩევნების, დასახლების საერთო კრების, საკრებულოს სხდომაზე 

დასწრების, პეტიციებისა და სხვა საშუალებით მონაწილეობენ; 

• საკრებულო და მერია/გამგეობა ანგარიშვალდებულია მოქალაქეთა წინაშე. 
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ეტაპების/ნაბიჯების სახით სასწავლო თემის აგების ნიმუში 

1. საკითხი: თვითმმართველობის არჩევნები (6 საათი) 

 

თემის მიზნები: მოსწავლეები გააცნობიერებენ: რესურსების ყაირათიანად ხარჯვის მნიშვნელობას გარემოს დაცვისა და 

განვითარების თვალსაზრისით; მატერიალური და არამატერიალური ფასეულობების მნიშვნელობას საზოგადოების 

განვითარებისთვის; შეძლებენ გარემოს დაცვის მიმართულებით აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებას. 

 

საკვანძო შეკითხვები: 

მოქალაქეთა დასახლების რა კატეგორიები არსებობს? 

როგორ მონაწილეობენ მოქალაქეები ქვეყნის მართვაში?  

რა არის თვითმმართველობა?  

რა როლი აქვს თვითმმართველობას ადგილობრივ დონეზე ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში? 

როგორ პასუხობს ადგილობრივი თვითმმართველობა ადგილობრივ საჭიროებებს? 

როგორ იმართება თვითმმართველობის არჩევნები? 

როგორ მონაწილეობენ მოქალაქეები თვითმმართველობაში?  

  

თემატური ცნებები: 

• თვითმმართველობა 

• ადგილობრივი პრობლემები 

• თვითმმართველობის არჩევნები 

• მოქალაქეთა მონაწილეობა 

აქტივობა 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, დაფიქრდნენ და გაიხსენონ ოჯახის, სკოლის, სამეზობლოს, საზოგადოებისთვის გაწეული 

სამსახური. სთხოვს, იმსჯელონ:  

რატომ გახდა საჭირო ეს სამსახური?  

რა და როგორ შეიძლებოდა, განვითარებულიყო მათი მონაწილეობის გარეშე?  

რამ განაპირობა/რატომ გადაწყვიტეს მონაწილეობა?  

რას ფიქრობდნენ, სანამ მონაწილეობას გადაწყვეტდნენ?  

რას ფიქრობდნენ მონაწილეობის შემდეგ?   

როგორი იყო გარშემომყოფთა რეაქცია? 
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სთხოვს, გაიხსენონ და ისაუბრონ შეძენილ ცოდნაზე, საკუთარ ემოციებზე და დამოკიდებულებებზე. 

 

აქტივობა 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ევროპის საბჭოს მიერ შექმნილ ანიმაციას ერთხელ, უძველეს დროში – ადგილობრივი 

დემოკრატია (Once upon a time, local democracy) და  სთხოვს, იმსჯელონ ფილმში არსებულ პრობლემაზე, მისი გადაჭრის გზებზე, 

მონაწილე პერსონაჟებზე, მათ გადაწყვეტილებებზე. მოსწავლეები, ასევე, მსჯელობენ ფილმის სხვაგვარი დასასრულის 

სასურველობისა და/ან შესაძლებლობის, საზოგადოებაში ინდივიდის პასუხისმგებლობის, რაციონალური გადაწყვეტილების 

მიღების, სხვების დახმარების მნიშვნელობის, სამოქალაქო საზოგადოებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელობის და ა.შ. 

შესახებ.  

 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, დაასახელონ და დაახასიათონ სამეზობლოში, სკოლაში, თემში არსებული რომელიმე 

პრობლემა; გაიხსენონ საკუთარი და სხვათა მოსაზრებები არსებული პრობლემის შესახებ: როგორ მოიქცნენ მოქალაქეები? სცადეს 

თუ არა  პრობლემის გადაჭრა? როგორ დამთავრდა მცდელობები? რა ისწავლეს ამ გამოცდილებით? როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ 

უკეთესი შედეგის მისაღებად? 

 

აქტივობა  

მასწავლებელი აჩვენებს მოსწავლეებს ანიმაციურ ფილმს ადამიანი, რომელიც ხეებს რგავდა (The Man Who Planted Trees). 

ფილმი ცნობილი ფრანგი მწერლის ჟან ჟიონოს ამავე სახელწოდების მოთხრობის მიხედვით არის გადაღებული. ჩვენების შემდეგ 

დისკუსია იმართება აქტიური მოქალაქეობის მნიშვნელობაზე უფრო ხარისხიანი გარემოს შექმნის მიზნით. მასწავლებელი 

ყურადღებას ამახვილებს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის აღების აუცილებლობაზე, ადამიანის თვითმართვაზე, 

პასუხისმგებლობის როლზე ადამიანის პიროვნულ განვითარებაში, დადებითი მაგალითის ძალაზე საზოგადოების 

განვითარებისთვის.  

 

აქტივობა  

მასწავლებელი აცნობს/ახსენებს მოსწავლეებს დასახლების კატეგორიებს: სოფელი, დაბა, ქალაქი და მათ ძირითად 

თავისებურებებს. მოსწავლეებს სთხოვს, ინდივიდუალურად, სასურველი ფორმატით (ppt პრეზენტაცია, ნახატი, ფოტოალბომი, 

https://www.youtube.com/watch?v=5TBOGhA9hdI
https://www.youtube.com/watch?v=5TBOGhA9hdI
https://www.youtube.com/watch?v=eU6j-4QwGVY&t=110s
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ტექსტი და სხვ.) მოამზადონ ინფორმაცია დასახლების კონკრეტულ კატეგორიაზე და კლასს გაუზიარონ. ინფორმაცია, შესაძლოა, 

მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს:   

როდის გაჩნდა დასახლება? 

როგორ გაჩნდა დასახლება?  

რა ისტორიული ამბები არსებობს დასახლების შესახებ? 

ვინ იყვნენ პირველი მოსახლეები? 

რა საქმიანობას მისდევდნენ ისინი? 

როგორი გეოგრაფიულ–კლიმატური პირობები აქვს დასახლებას? 

რამდენი მოსახლე/ოჯახი ცხოვრობს ამჟამად? 

როგორია მოსახლეობის ასაკობრივი შემადგენლობა? 

როგორ ერთობა მოსახლეობა? 

რას საქმიანობენ თქვენი თანატოლები? 

რა ღირსშესანიშნაობა/ები აქვს დასახლებას? 

რას შეცვლიდით დასახლების ცხოვრებაში? 

მიამატეთ ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელსაც საინტერესოდ მიიჩნევთ. 

 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს უზიარებს ილია ჭავჭავაძის ფრაზას: „კაცს მაგოდენად ვერა შველის თურმე ვერც სიკეთე 

ჰაერისა, ვერც სიმსუქნე მიწისა, ვერც შეძლება ყოველგვარის წარმოებისა, თუკი კაცთა შორის კეთილად დადგენილი და ცხადად 

განსაზღვრული არ არის ურთიერთშორისი უფლება და მოვალეობა“. სთხოვს, იმსჯელონ ფრაზაში მოყვანილი სიტყვების 

მნიშვნელობაზე: „კეთილად დადგენილი და ცხადად განსაზღვრული არ არის ურთიერთშორისი უფლება და მოვალეობა“. ხაზს 

უსვამს სიტყვათა წყვილს „კეთილად დადგენილი“ და „ცხადად განსაზღვრული“.  

მასწავლებელს შეუძლია, რესურსად გამოიყენოს მთლიანად წერილი ცხოვრება და კანონი და სხვადასხვა მიმართულებით 

მსჯელობა (შრომისმოყვარეობის მნიშვნელობა, უფლებები და მოვალეობები, დაწერილი და დაუწერელი კანონები, 

საზოგადოებრივი წესრიგი/შეთანხმება, სარგებელი, ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენება და სხვ.)  შესთავაზოს 

მოსწავლეებს.  

 

 

https://www.gdi.ge/uploads/other/0/852.pdf
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აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად მსჯელობს ადგილობრივი თვითმმართველობის განმარტებაზე: „საქართველოს 

მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით მოაწესრიგონ და მართონ 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები საკუთარი პასუხისმგებლობითა და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების 

შესაბამისად. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებია: საკრებულო და გამგეობა (მერია)“.  

სთხოვს, იმსჯელონ ფრაზების: „მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა“, „მოაწესრიგონ და მართონ ... საკუთარი 

პასუხისმგებლობით და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად“; დაასახელონ, რა შეიძლება იყოს „ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხები“?  

 

აქტივობა 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს ამონარიდს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსიდან: „საქართველოს 

მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ამ კანონითა და საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი წესით აირჩიონ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები და არჩეულ იქნენ ამ ორგანოებში, განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, 

რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, 

ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა (მუხლი 6, პუნქტი 2)“. 

სთხოვს, იმსჯელონ მოქალაქეთა თანასწორი მონაწილეობის პრინციპის მნიშვნელობაზე ადგილობრივ 

თვითმმართველობაში; ასევე - თანასწორი მონაწილეობის მნიშვნელობაზე პიროვნებისა და საზოგადოების განვითარების 

თვალსაზრისით.  

 

ამ თემისათვის დამატებით რესურსად მასწავლებელს, შეუძლია, გამოიყენოს:  

„თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან“, თავი 1, „რა არის ადგილობრივი თვითმართველობა“, გვ. 10–17; 

„თანამშრომლობა ადგილობრივი სარგებლისთვის“, თავი 1, „პრობლემები საზოგადოებაში, დამოკიდებულება 

პრობლემებისადმი, გვ. 10–17; 

„როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე“, თემა 2, „აქტიური მოქალაქეობა და სამოქალაქო საზოგადოება“, გვ. 24–33.  

 

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=129
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429?publication=41
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საარჩევნო პროცედურების საკითხის სიღრმისეულად გააზრების სურვილის შემთხვევაში მასწავლებელი მოსწავლეებს 

აცნობს 2019 წლის 19 მაისის შუალედური/რიგგარეშე არჩევნების ამომრჩევლის სამახსოვროს: http://electionreforms.ge/res/docs/A2-

Poster2019.pdf 

ასევე, შეუძლია, სურვილისა და საჭიროების შესაბამისად გააცნოს სასწავლო და საინფორმაციო ხასიათის თვალსაჩინო 

მასალაც, რომელიც მოცემულია ბმულზე: http://electionreforms.ge/geo/list/show/2659-2019-tslis-19-maisis-shualeduri-da-riggareshe-

archevnebistvis-shemushavebuli-sastsavlo/sainformatsio-masalebi 

  

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები: 

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

ა. მოსწავლეები მოიძიებენ ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების შესახებ. საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი 

ეხმარება მათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელთან ვიზიტის დაგეგმვაში და მისთვის სავარაუდო 

კითხვების მონახაზის შექმნაში. მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოსწავლეები პრეზენტაციას ამზადებენ და უზიარებენ 

კლასს/სკოლას.  

 

ბ. მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლის ვიზიტს გეგმავენ სკოლაში ან 

თავად სტუმრობენ მას. საინტერესო საკითხების ჩამონათვალს (საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებიდან დაწყებული, 

პრაქტიკული ხასიათის შეკითხვებით დასრულებული) წინასწარ ამზადებენ. მოსმენილისა და ნანახის საფუძველზე მომზადებულ 

პრეზენტაციას შემდეგ სკოლის თემს უზიარებენ.  

 

გ. მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები ადგენენ კითხვარს, რომლის საშუალებითაც ადგილობრივ პრობლემებს იკვლევენ. 

საჭიროების შემთხვევაში შემდეგი გეგმის შესაბამისად მოქმედებენ:  

სიტუაციის ანალიზი; 

საჭიროების შეფასება; 

მიზნების დასახვა; 

აქტივობების დაგეგმვა; 

რესურსების განაწილება; 

განხორციელება; 

http://electionreforms.ge/res/docs/A2-Poster2019.pdf
http://electionreforms.ge/res/docs/A2-Poster2019.pdf
http://electionreforms.ge/geo/list/show/2659-2019-tslis-19-maisis-shualeduri-da-riggareshe-archevnebistvis-shemushavebuli-sastsavlo/sainformatsio-masalebi
http://electionreforms.ge/geo/list/show/2659-2019-tslis-19-maisis-shualeduri-da-riggareshe-archevnebistvis-shemushavebuli-sastsavlo/sainformatsio-masalebi
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შეფასება. 

 

დ. მასწავლებელი მოსწავლეებს სკოლის თვითმმართველობის იმიტირებული არჩევნების ჩატარებას სთავაზობს დამხმარე 

სახელმძღვანელოს გამოყენებით - „მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში“, თემა 5 - „როგორ ვირჩევთ სკოლის 

თვითმმართველობის ორგანოებს“, გვ. 86–112.  

 

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

განკუთვნილ დროსა და შეფასების რუბრიკებს.  

 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებების შეფასების რუბრიკის ნიმუშები, შეგიძლიათ, იხილოთ ბმულზე: 

http://ncp.ge/ge/sazogadoebrivi-metsnierebebi/shefaseba-sazogadoebriv-metsnierebebshi 

 

2. საკითხი: ადრეული შეტყობინების სისტემა (5 საათი) 

თემის მიზნები: მოსწავლეები ბუნებრივი საფრთხეებისა და კატასტროფების შესახებ ცოდნის მნიშვნელობას გაიაზრებენ და 

შეაფასებენ ადრეული შეტყობინების სისტემის როლს საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ან საფრთხის შედეგების 

შესამცირებლად.  

საკვანძო შეკითხვები: 

რატომ არის საჭირო ბუნებრივი კატასტროფის შესახებ ცოდნა?  

რა ბუნებრივი საფრთხეები არსებობს საქართველოში? 

რა არის ადრეული შეტყობინების სისტემა?  

როგორ უნდა გამოვიყენოთ ადრეული შეტყობინება საფრთხეში მყოფ მოქალაქეთა დასაცავად? 

 

თემატური ცნებები: 

• ბუნებრივი კატასტროფების არსი და გეოგრაფია 

• ბუნებრივი საფრთხეები საქართველოში 

• მოწყვლადობა 

• ადრეული შეტყობინების სისტემა 

• სისტემის გამართულობის მნიშვნელობა 

http://ncp.ge/ge/sazogadoebrivi-metsnierebebi/shefaseba-sazogadoebriv-metsnierebebshi
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აქტივობა  

მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს საქართველოს ბუნებრივი კატასტროფებისა და რისკების გეოპორტალის ვებგვერდს; 

სთხოვს, მონაცემთა ბაზების დახმარებით აირჩიონ ბუნებრივი კატასტროფის სასურველი სახეობა, ისტორიული პერიოდი და  

ვარაუდები წარმოადგინონ კატასტროფის გამომწვევი ბუნებრივი და ადამიანური ფაქტორების შესახებ; იმსჯელონ, როგორ 

შეიძლება, მომავალში შევამციროთ ან თავიდან ავიცილოთ ადამიანური ფაქტორების გავლენა.  

 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, ინდივიდუალურად ან წყვილებში შეარჩიონ საქართველოში/მსოფლიოში მომხდარი 

რომელიმე ბუნებრივი კატასტროფა და  მის შესახებ ინფორმაცია/პრეზენტაცია მოამზადონ.  

 

აქტივობა 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, ინფორმაცია მოამზადონ კატასტროფათა კატეგორიების შესახებ  გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ვებგვერდისა და ნებისმიერი შესაბამისი რესურსის დახმარებით.   

 

აქტივობა 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს „ადრეული შეტყობინების სისტემის“ განმარტებას და მის 4 ელემენტს: ადრეული 

შეტყობინების სისტემები ის საშუალებებია, რომელიც სისტემატურად გვაწვდის შესაბამის და დროულ ინფორმაციას 

კატასტროფის დადგომამდე, რათა  ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება და მოქმედება შევძლოთ.  

არსებობს ადრეული შეტყობინების სისტემის 4 ძირითადი ელემენტი, რომელთა ეფექტურ ფუნქციონირებაზეა 

დამოკიდებული სისტემის წარმატება: 

✓ რისკის შესახებ ცოდნა გვაძლევს რისკების შესახებ საბაზისო ინფორმაციას (საფრთხეები, მოწყვლადობა) და  ამ დონეზე 

განსაზღვრავს პრიორიტეტებს. 

✓ მონიტორინგი ლოგიკური თანმიმდევრული ქმედებებია, რომლის საშუალებით ვიგებთ რისკებისა და მოწყვლადობის 

დროში ცვლილებას.   

✓ რეაგირების უნარი ყველა დონეზე საშუალებას გვაძლევს, შევამციროთ რისკი მისი გამოვლენისა და გამოცხადების 

შემდეგ. შესაძლებელია, მოიცავდეს სეზონის დადგომამდე შემარბილებელ აქტივობებს, ევაკუაციას და სხვას, რაც 

დამოკიდებულია შეტყობინების დროზე.  

http://drm.cenn.org/index.php/ka/
http://eiec.gov.ge/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.aspx
http://eiec.gov.ge/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.aspx
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✓ შეტყობინებათა კომუნიკაცია, რომლის მიზანია ინფორმაციის მონიტორინგის გადაქცევა ქმედით შეტყობინებებად 

მათთვის, ვისაც ის სჭირდება და მზად არის, გაიგოს. 

ოთხივე ელემენტი მჭიდრო ურთიერთკავშირშია და, შესაბამისად, რომელიმეს წარუმატებლობას, შეიძლება, მთელი 

სისტემის წარუმატებლობა მოჰყვეს შედეგად.  

მსჯელობა იმართება სისტემის ძირითადი ელემენტებისა და მათი ურთიერთკავშირის შესახებ. 

 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა(http://tbilisi.gov.ge/page/3188) და 

ბორბონჩიას (http://borbonchia.ge/) ვებგვერდზე გაეცნონ სტიქიური უბედურებების დროს სამოქალაქო უსაფრთხოების წესებს, 

შეარჩიონ მათთვის საინტერესო სტიქიური მოვლენა და ე.წ. „სამახსოვრო“ მოამზადონ.  

 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეთა თვითმმართველობის დახმარებით ბუნებრივი კატასტროფების მიმართულების 

სპეციალისტთან გეგმავს შეხვედრას. შეხვედრამდე მოსწავლეები მათთვის საინტერესო თემების შესახებ ამზადებენ კითხვებს. 

სტუმარი მოსწავლეებს ბუნებრივი კატასტროფების შესახებ კანონმდებლობის დეტალებს გააცნობს და მათ შეკითხვებს უპასუხებს. 

შემდეგ იმართება დისკუსია ადრეული შეტყობინების სისტემაში არსებული პრობლემების მოგვარებისა და მოგვარებაში 

მოსწავლეთა მონაწილეობს შესახებ.  

 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები: 

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

 

ა. მასწავლებელი  მოსწავლეებს აცნობს სამ წყაროს: ჰიოგოს სამოქმედო ჩარჩო–პროგრამა 2005–2015,  გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, საქართველოს ბუნებრივი კატასტროფებისა და რისკების გეოპორტალი და სთხოვს, 

სურვილის შემთხვევაში, დამატებით მოიძიონ წყარო და მოამზადონ პრეზენტაციები, პოსტერები, ბროშურები, ინფოგრაფიკა, 

აპლიკაციის https://learningapps.org/ გამოყენებით, სასურველი რესურსი რომელიმე სანიმუშო მიმართულებით: 

ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში; 

ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ მოწყვლადი რეგიონები საქართველოში; 

http://tbilisi.gov.ge/page/3188
http://tbilisi.gov.ge/page/3188
http://borbonchia.ge/3972-.html
http://borbonchia.ge/
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0samartal--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=samartal&cl=CL2.25&d=HASHf54a580a0516edb4d89ae3.3
http://eiec.gov.ge/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.aspx
http://eiec.gov.ge/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.aspx
http://drm.cenn.org/index.php/ka/
https://learningapps.org/
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ადრეული შეტყობინების სისტემა; 

ინფორმირებული და აქტიური მოქალაქის სამახსოვრო. 

 

ბ. მოსწავლეები მასწავლებლის დახმარებით ადგენენ კითხვარს და ბუნებრივი კატასტროფების შესახებ თემში გამოკითხვას 

ატარებენ; აანალიზებენ რესპონდენტების შეხედულებებს; ამზადებენ კრებულს „ბუნებრივი კატასტროფების მატიანე“. გაწეული 

სამუშაოს შესახებ მომზადებულ პრეზენტაციას კი შემდეგ კლასს/სკოლას უზიარებენ. 

 

გ. მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს "იმედის" დილის გადაცემას კოლხური ბზა გადაშენების პირასაა - რა უნდა გაკეთდეს ბზის 

შესანარჩუნებლად და  სთხოვს მოსწავლეებს, კოლხური ბზის გადარჩენის მათეულ გზებზე იმსჯელონ.  

აცნობს „მოწყვლადის“ განმარტებას: მოწყვლადი = ის ვისი/რისი ტკენა, ვისზე/რაზე გავლენა/დაზიანება ადვილია. სთხოვს 

განსაზღვრონ, შესაძლებელია თუ არა ამ ტერმინის გამოყენება ბზასთან მიმართებაში; ასევე, სთხოვს, ტერმინთან დაკავშირებით 

გაიხსენონ ადამიანი, მოვლენა, ამბავი; იმსჯელონ სიტყვის პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობაზე. 

ასევე, შესაძლებელია, მოსწავლეებს ვთხოვოთ, სხვადასხვა ფორმატში (პრეზენტაციები, ბუკლეტები, ვიდეოები, და სხვ.) 

მოამზადონ საინფორმაციო ხასიათის ნამუშევრები კოლხურ ბზაზე ზრუნვის შესახებ - თემში ცნობიერების ასამაღლებლად.  

 

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

განკუთვნილ დროსა და შეფასების რუბრიკებს. 

 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებების შეფასების რუბრიკის ნიმუშები, შეგიძლიათ, იხილოთ ბმულზე: 

http://ncp.ge/ge/sazogadoebrivi-metsnierebebi/shefaseba-sazogadoebriv-metsnierebebshi 

3. საკითხი: ურთიერთობა მუნიციპალურ ორგანოებთან (6 საათი) 

 

თემის მიზნები: მოსწავლეები გაიაზრებენ: მუნიციპალიტეტების როლსა და სტრუქტურას ადგილობრივი პრობლემების 

გადაჭრისას; მოქალაქეთა თანამშრომლობის მნიშვნელობას მუნიციპალიტეტებთან; შეძლებენ საკუთარი ჩართულობით 

მუნიციპალიტეტში არსებული საჭიროებების განსაზღვრასა და გადაჭრის გზების მოძებნას; მუნიციპალურ ორგანოებთან 

თანამშრომლობას ადგილობრივი პრობლემების გადასაჭრელად; საკუთარი ქმედებების დაგეგმვისა და განხორციელებისას 

დემოკრატიის პრინციპების გათვალისწინებას. 

https://www.imedi.ge/ge/video/22679/kolkhuri-bza-gadashenebis-pirasaa--ra-unda-gaketdes-bzis-shesanarchuneblad
https://www.imedi.ge/ge/video/22679/kolkhuri-bza-gadashenebis-pirasaa--ra-unda-gaketdes-bzis-shesanarchuneblad
http://ncp.ge/ge/sazogadoebrivi-metsnierebebi/shefaseba-sazogadoebriv-metsnierebebshi
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საკვანძო შეკითხვები: 

რა არის მუნიციპალიტეტი და რა როლი აქვს მას? 

როგორია მუნიციპალიტეტის სტრუქტურა? 

რა ფუნქციები აქვს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოებს? 

რა მიზანი აქვს მოქალაქეთა დასწრებას საკრებულოს სხდომებზე? 

 

თემატური ცნებები: 

• მუნიციპალიტეტი 

• წარმომადგენლობითი ორგანო 

• აღმასრულებელი ორგანო 

• საკრებულოს სხდომა 

• დასახლების კრება 

 

აქტივობა 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს სიტყვა მუნიციპალიტეტის განმარტებას Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონიდან: 

„ტერმინი ჯერ კიდევ რომის რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში გაჩნდა და წარმოსდგება ლათინური სიტყვისგან municipium - 

თვითმმართველი თემი. იმ დროს ასე თვითმმართველობის უფლებით აღჭურვილ ქალაქებს ეწოდებოდა. ამჟამად 

მუნიციპალიტეტად ქალაქისა და სოფლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევითი ორგანოები მოიხსენიება“; საუბრობს 

იმის შესახებ, რას ნიშნავს „თვითმმართველი თემი“ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ქალაქად და სოფლად ადგილობრივი 

თვითმმართველობითი ორგანოების არსებობა.   

 

აქტივობა  

მოსწავლეები ეცნობიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ვებგვერდს http://nala.ge/member-municipalities და ამზადებენ 

პრეზენტაციას რამდენიმე მიმართულებით: მუნიციპალიტეტის სტრუქტურა; მუნიციპალიტეტის სამსახურები; 

მუნიციპალიტეტის სერვისები; პრესცენტრის საქმიანობა. 

თეორიული მასალის გაცნობის შემდეგ მასწავლებელი მათ სთავაზობს წინასწარ დაგეგმილ სიმულაციას: 

„მუნიციპალიტეტის ერთი სამუშაო დღე“. მაგალითად, გზის დაზიანებული ნაწილის შესახებ შემოსული წერილის განხილვა; 

საპროექტო წინადადების მომზადება და განხილვა და ა.შ. 

 

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=4070
http://nala.ge/member-municipalities
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აქტივობა 

მოსწავლეები, მასწავლებლის დახმარებით, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან წარმომადგენელს იწვევენ; უსვამენ 

მათთვის საინტერესო კითხვებს მუნიციპალიტეტის საქმიანობასთან დაკავშირებით და  მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობის 

შესაძლო გზებს გეგმავენ.  

 

აქტივობა  

მოსწავლეები „საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის“ ვებგვერდის http://nala.ge/self-

governing-cities გამოყენებით თვითმმართველი ქალაქების შესახებ ამზადებენ ინფორმაციას  და უზიარებენ კლასს.  

 

აქტივობა  

მოსწავლეები მოიძიებენ ბეჭდურ ან ინტერნეტრესურსებს, სადაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობაა აღწერილი. ამ საქმიანობის მიზნისა და მიღებული შედეგების შესახებ ამზადებენ  პრეზენტაციას.  

 

აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს ელექტრონულ რესურსებს: სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 

http://www.civilin.org/FAQ_Council.php?q=5 და საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. მოსწავლეები ირჩევენ მათთვის საინტერესო 

მუხლს  კანონიდან ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოების – საკრებულოების არჩევნების შესახებ. აღნიშნული 

ელექტრონული რესურსების გამოყენებით შერჩეული მუხლის შესახებ პრეზენტაციას ამზადებენ და კლასს უზიარებენ.  

 

აქტივობა  

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის http://www.civilin.org/FAQ_Council.php?q=5 ვებგვერდის გამოყენებით მოსწავლეები 

ინფორმაციას ამზადებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს – გამგეობის\მერიის შესახებ, მათთვის 

სასურველი მიმართულებით, რომელსაც კლასს უზიარებენ.  

 

აქტივობა  

მასწავლებელი გეგმავს და ათანხმებს მოსწავლეთა დასწრებას საკრებულოს სხდომაზე ან დასახლების კრებაზე. 

სხდომის/კრების შემდეგ საუბარი იმართება კრებაზე განხილული საკითხის/ების, კრების ფორმატის, კრების ენისა და სხვა 

დეტალების შესახებ. 

http://nala.ge/self-governing-cities
http://nala.ge/self-governing-cities
http://www.civilin.org/FAQ_Council.php?q=5
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18088?publication=4
http://www.civilin.org/FAQ_Council.php?q=5
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აქტივობა  

მასწავლებელი მოსწავლეთა დახმარებით შეხვედრას გეგმავს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელთან. 

შეხვედრამდე მოსწავლეები მათთვის საინტერესო თემების შესახებ ამზადებენ კითხვებს. სტუმარი მოსწავლეებს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ კანონმდებლობის დეტალებს გააცნობს და მათ შეკითხვებს უპასუხებს. იმართება დისკუსია 

ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებისა და მოგვარებაში მოსწავლეთა მონაწილეობის შესახებ.  

 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებები: 

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

 

ა. მოსწავლეები მასწავლებლის დახმარებით კითხვარს ადგენენ  ადგილობრივი თემის საჭიროების დასადგენად. შემდეგ  ამ 

საჭიროების განსაზღვრის მიზნით გამოკითხვას ატარებენ  თემში. რანჟირების გზით ადგენენ პრიორიტეტულ საჭიროებას და 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის სახელზე წერენ წერილს, რომელსაც  კანცელარიას აბარებენ. დათქმულ 

დროს მოსწავლეები ხვდებიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელს და  პრიორიტეტული საჭიროების 

დაკმაყოფილებისა და მასში საკუთარი წვლილის (მონაწილეობის) შეტანის გზებს მასთან ერთად გეგმავენ.  

ბ. მოსწავლეები მასწავლებლის დახმარებით კითხვარს ადგენენ და გამოკითხვას ატარებენ თემში ადგილობრივ 

მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობის გამოცდილების შესახებ; აანალიზებენ რესპონდენტების შეხედულებებს და 

თანამშრომლობის მნიშვნელობის შესახებ საინფორმაციო პოსტერებს ამზადებენ, რომელთაც შემდეგ თემში ავრცელებენ. გაწეული 

სამუშაოს შესახებ მომზადებულ პრეზენტაციას კი კლასს/სკოლას უზიარებენ. 

 

გ. მოსწავლეები ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით საკუთარი ნამუშევრების საქველმოქმედო გამოფენა–

გაყიდვას გეგმავენ, საიდანაც შემოსულ თანხას ადგილობრივ თემში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად გამოიყენებენ. 

 

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

განკუთვნილ დროსა და შეფასების რუბრიკებს. 
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15 

შემაჯამებელი, კომპლექსური დავალებების შეფასების რუბრიკის ნიმუშები, შეგიძლიათ, იხილოთ ბმულზე: 

http://ncp.ge/ge/sazogadoebrivi-metsnierebebi/shefaseba-sazogadoebriv-metsnierebebshi 

 

 

 

http://ncp.ge/ge/sazogadoebrivi-metsnierebebi/shefaseba-sazogadoebriv-metsnierebebshi

