«ევროპის ებრაული სასაფლაოების დაცვა: შესწავლის პროცესის განგრძობა, თანამონაწილეობა
და ცნობიერების ამაღლება (EAC/S10/2019)»

«ადგილობრივი ებრაული სასაფლაოები»

საქართველო

მეორე სამშობლო

ფოტოსურათების კოლაჟი; არქივის მასალები; ლეპტოპი,პროექტორი, ფლიბჩარტი, ფერადი ბარათები,
მარკერები, საქართველოსა და მსოფლიოს პოლიტიკური რუკები, ატლასი, დაფა, ცარცი.

1. საბაზისო უნარები: მოსმენის, ინფორმაციის აღქმის, პასუხის გაცემის, თანამშრომლობის უნარი;
2. გამოწვევები: პანდემიიდან გამოწვეული შეზღუდვები, სხვადასხვა რეგულაციები....
3. ა. მისალმება, პოზიტიური გარემოს შექმნა, ორგანიზაციული საკითხების მოგვარება. გაკვეთილის
თემისა და მიზნის გაცნობა (2 წთ)
ბ. გონებრივი იერიში -მოსწავლეებს აქვთ წინარე ცოდნა ებრაული თემის შესახებ. მომზადებული
კითხვების დასმით, მოსწავლეები გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს:( 4წთ. )
I ტოლერანტობის განმარტება
II რა მეტყველებს ქართველი ხალხის ტოლერანტობაზე
III როდის დასახლდნენ ქართლში ებრაელები?
IV გავიხსენოთ მცხეთაში მცხოვრები ებრაელი და-ძმის ელიოზისა და სიდონიას ისტორია, სად
მდებარეობს სიდონიას საფლავი?
V რატომ ვუწოდებთ საქართველოში მცხოვრებ ებრაელებს ,,ქართველ ებრაელებს“ და რატომაა
საქართველო მათთვის მეორე სამშობლო?
VI რამ განაპირობა, რომ საქართველოს ამა თუ იმ მხარეში სხვადასხვა ეთნიკური, კულტურული და
რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლები ცხოვრობენ?
გ. აქტიური ლექცია, რომელიც ეხმარება მოსწავლეებს მასალის უკეთ გაგებაში. ჩართულია მთელი
კლასი. აქტიური ლექცია ხელს უწყობს ინფორმაციის აღქმის, ცოდნის გამოყენების, ანალიზის,
დასკვნების გამოტანის უნარ-ჩვევებს. (5 წთ.)
დ .მომზადებული ფოტოკოლაჟისა და და ვიდეორგოლის ჩვენება. მოსწავლეები გაეცნობიან შიდა
ქართლში მდებარე დაბა სურამის ებრაული თემისა და სასაფლაოს შესახებ ინფორმაციას (7 წთ. )
ე. შთაბეჭდილებების წერილობითი სახით გადმოცემა(3 წთ. )
ვ. სამუშაო მასალა( საფლავის ქვაზე თარიღის გამოცნობა, ნიმუშის მიხედვით)(5 წთ.)

ზ. შესრულებული სამუშაოს გაცნობა კლასისათვის ( 5 წთ.)
თ. გაკვეთილის შეჯამება ხდება სტრატეგიით დაასრულე ფრაზა: ( 7 წთ.)
1.
2.
3.
4.

ამ გაკვეთილზე მე შევისწავლე/გავაცნობიერე/აღმოვაჩინე...
ამ გაკვეთილმა მაიძულა დავფიქრებულიყავი...
ამ გაკვეთილზე განსაკუთრებულად მომეწონა...
შემდეგი გაკვეთილისათვის ვისურვებდი...

ი. შეფასება(4 წთ.)

განმავითარებელი შეფასების რუბრიკის მეშვეობით
კრიტერიუმები
ინფორმაციის
გაგება-ანალიზი

კარგი
კარგად გაიგო და გაიაზრა
შემდეგი ღირებულებებისკულტურული
მემკვიდრეობის დაცვისა
და შემწყნარებლობის
მნიშვნელობა

მსჯელობა

დასაბუთებულად
მსჯელობს
ქართულ-ებრაული
მეგობრობის
მრავალსაუკუნოვან
ისტორიაზე

წერის უნარი

ნაწერი შეიცავს
მნიშვნელოვან
ფაქტებს,წინადადებები
გამართულია სწორად
იყენებს გრამატიკულ
წესებს

საშუალო
ნაწილობრივ გაიგო
და გაიაზრა შემდეგი
ღირებულებებისკულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვისა და
შემწყნარებლობის
მნიშვნელობა
ქართულ-ებრაული
მეგობრობის
მრავალსაუკუნოვან
ისტორიაზე
მსჯელობა
მოკლებულია
დამაჯერებლობას
ნაწერი შეიცავს
არასაკმარის
ფაქტებს. შეცდომები
მცირე რაოდენობით
გვხვდება.

დაბალი
გაუჭირდა შემდეგი
ღირებულებების გაგება და
გააზრება - კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვისა და
შემწყნარებლობის მნიშვნელობა

უჭირს
მსჯელობაქართულ-ებრაული
მეგობრობის მრავალსაუკუნოვან
ისტორიაზე

ნაწერს აკლია ფაქტები. არის
ბევრი გრამატიკული შეცდომა.

კ. საშინაო დავალება ( 3 წთ.)
გაკვეთილზე მიღებული ინფორმაციისა და შთაბეჭდილებების დახმარებით, წერილი მიწერე
სურამიდან წასული ქართველი ებრაელების შვილიშვილს, წერილში წარმოაჩინე ებრაელთა მიმართ
მეგობარი ქართველების დამოკიდებულება, გადაეცი როგორ მდგომარეობაშია მათი სასაფლაო.
მოიფიქრე, შენ რა შეგიძლია გააკეთო ამ მიზნით, ასევე გაითვალისწინე, რომ ამ წმინდა რელიგიურ
ადგილზე დაცული უნდა იყოს ებრაელთა წესები და რიტუალები.
საშინაო დავალების შეფასების რუბრიკა
კრიტერიუმი
დამოკიდებულება

ინფორმაცია ებრაული
სასაფლაოს შესახებ
მოსაზრებებები

კარგი
წერილში კარგად არის
წარმოჩენილი
ქართველი მეგობრების
დამოკიდებულება
ებრაელებისადმი
სრულად შეესაბამება
ინფორმაცია ებრაული
სასაფლაოს შესახებ
მოხერხებულად
გამოთქვამს
მოსაზრებებს

საშუალო
წერილში ძირითადად
არის წარმოჩენილი
ქართველი მეგობრების
დამოკიდებულება
ებრაელებისადმი
ნაწილობრივ
შეესაბამება
ინფორმაცია ებრაული
სასაფლაოს შესახებ
ნაწილობრივ
მოხერხებულად
გამოთქვამს
მოსაზრებებს

ცუდი
ნაწილობრივ
არისწარმოჩენილი
ქართველი მეგობრების
დამოკიდებულება
ებრაელებისადმი
ინფორმაცია ებრაული
სასაფლაოს შესახებ არ
არის შესაბამისი
ვერ ახერხებს
მოსაზრებების
გამოთქმას.

4. განვრცობადობა:შეიძლებადავუკავშირდეთ სხვა სკოლის მასწავლებლებს და შევთავაზოთ
რომელიმე ონლაინ პლატფორმის, მაგ ZOOM -ის საშუალებით აღნიშნული გაკვეთილის დაგეგმვა(
პანდემიის პირობებიდან გამომდინარე). საინტერესო იქნება მოსწავლეთა მოსაზრებების გაცნობა,
მათი შეჯერება.
5. გავლენა: გავლენა მაშინ იქნება ეფექტური, როდესაც აღნიშნული საკითხით დავაინტერესებთ
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მათ შორის პარლამენტის დეპუტატს. მით
უმეტეს, რომ უკვე ხაშურსა და ქარელს ერთი და იგივე მაჟორიტარი დეპუტატი გვყავს.
6. მდგრადობა:დარწმუნებული ვარ, რომ დაეხმარება. როდესაც ფილმს ვამზადებდით, პროექტში
ჩართული მოსწავლეები ,,მოიწამლენ“, ამ სიტყვის კარგი გაგებით ებრაელთა სიყვარულით, რაც
მგონი გამოჩნდა მათ ნამუშევარში და ისე აღტაცებით ყვებოდნენ თითოეული შეხვედრის ამბავს, მათ
მეგობრებს გული წყდებოდათ, რომ არ მონაწილეობდნენ. სამაგიეროდ მათი მომზადებული

,,პროდუქტი“ დაეხმარება ახალგაზრდებს. მით უმეტეს ჩვენ რეგიონში სხვაგანაც იყო ძლიერი
ებრაული თემი, კერძოდ, გორში და ქარელში.

რაც შეეხება რეფლექსიას. მე გაკვეთილის ჩატარება დაგეგმილი მაქვს მეორე სემესტრის ბოლოს, როდესაც
გავიმეორებთ წლის განმავლობაში ნასწავლ მასალას. P. s. იმედია ეს ფაქტი არ ,,დამაზარალებს“.
მადლობა კონკურსის ორგანიზატორებს.

გაკვეთილის გეგმა

I შესავალი

გაკვეთილის თემა: რას გვიყვებიან ებრაული სასაფლაოები?!
მასწავლებელი: ლია ცუხიშვილი-სამოქალაქო განათლბის მასწავლებელი
სკოლა: სსიპ ქ.თბილისის N 10 საჯარო სკოლა
საგანი: სამოქალაქო განათლბა
კლასი: მე-10 კლასი.15 წლის მოსწავლეები
გაკვეთილის დრო:
1. გასვლითი გაკვეთილი(1,5 საათი ფოტო მასალების მოძიება/შეგროვბისთვის )
2. საკლასო ოთახში 2 დაწყვილებული გაკვეთილი- 60 წთ.(ვინაიდან სკოლა პანდემიის გამო
ჰიბრიდულ სწავლებაზეა გადასული გაკვეთილის ხანგრძლიობა შეადგენს 30 წუთს).

გაკვეთილები არის უკვე ჩატარებული.

II- ზოგადი ინფორმაცია
1. კონტექსტი გაკვეთილის/პრობლემისთვის- ებრაული სასაფლაოები არ არის საგნობრივი
თემა,მაგრამ თავად ებრაელები,ჰოლოკოსტის დღე,გენოციდი ეს პირდაპირ კავშიარშია
სამოქალაქო განათლების საგნისათვის. პრობლემა რომელსაც ამ გაკვეთილით ვეხები არის
ის
ისტორია,ტრადიცია
და
კულტურული
გადმონაშთების
არცოდნა
და
მივიწყება,რომელსაც ინახავს ებრაული სასაფლაოები.

2. საერთო/საბაზისო აზრი- მოსწავლეებმა გაიგონ ვინ არიან ებრაელები,რა
ისტორიის,კულტურის მქონე ერია და როგორ მოახერხეს მთელს მსოფლიოში თავის
დამკვიდრბა.
3. მიზნები/ამოცანები- მიზანი: მოსწავლეებმა გაიაზრონ ებრაულ სასაფლაოებზე
გამოსახული
სიმბოლოების
მნიშვნელობა,იმსჯელონ
მათ
ისტორიაზე,ხელოვნებაზე,კულტურაზე,ენაზე და გაარკვიონ,რატომაა მნიშვნელოვანი
ებრაული
სასაფლაოების
შესწავლა
ჩვენთვის.
მოსწავლეები
განივითარებენ
კვლევაძიების,ანალიზის და მსჯელობის უნარს,რომელი უნარებიც გამოადგებათ ყოფით
ცხოვრებაში კულტურათაშორისი დიალოგების და ტრადიციებზე მსჯელობის
პროცესში,სიძველის,ხელოვნების,ენის და ტრადიციებზე მსჯელობისას. გაითავისებენ
ებრაული სასაფლაოების დაცვის მნიშვნელობას.
4. რა რესურსები გჭირდებათ?
1.სასაფლაოებზე გადაღებული ფოტოები
2.ფლიფჩარტები წარწერებით
3.ლენტი
4. ინტერნეტი
5.ელექტრონული
წიგნიhttps://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
5. არის
რამე
საბაზისო
მოსწავლეებისთვის?
ინგლისური ენის ფლობა.

უნარი,რომლის

ქონაც

აუცილებელია

თქვენი

6. გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები:
7. მოგვიყევით დეტალურად,როგორ განახორციელეთ გაკვეთილი?
1.უპირველეს ყოვლისა მოსწალეებთან გავმართე ბრეიშტორმინგი,იმის დასადგენად, რა
იცოდნენ ებრაელებზე, ფლობდნენ თუ არა ინფორმაციას ებრაული სასაფლაოების
შესახებ. მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივებისათვის მცირე ინფორმაცია მივაწოდე ებრაულ
სასაფლაოებზე გამოსახული სიმბოლოების შესახებ და მოვახდინე მათი დაინტერესება.
ამან საშუალება მომცა შემეთავაზებინა,რომ წავსულიყავით სამგორის რაიონში მდებარე
ებრაულ სასაფლაოზე და შეგვეგროვებინა ფოტომასალა,ასეც გავაკეთეთ.(პანდემიიდან
გამომდინარე ყველა ვერ ჩაერთო ფოტომასალის შეგროვების პროცესში,მაგრამ ჩემი და
სამი მოსწავლის მიერ მოხდა ფოტომასალის შეგროვება)

შეგროვებული ფოტოებიდან შევარჩიე რამოდენიმე კატეგორიების მიხედვით,კერძოდ:
ენა,ტრადიციები,ისტორია,ხელოვნება და მოვახდინე მისი დამზადება/დაბეჭდვა და
დავიწყე საკლასო ოთაში ჩასატარებელი გაკვეთილის მომზადება.
გაკვეთილი საკლასო ოთახში:
1. აქტივობა-I.(5 წთ) მოსწავლეთა მოტივაცია,მათი ყურადღების კონცენტრაცია
განსახილველი თემის ირგვლივ. მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით
საკლასო ოთახში დაფაზე გამოვაკარი ფლიფჩარტზე წინასწარ გამზადებული
თვალსაჩინოება კითხვებით (ვინ იყვნენ ებრაელები? რას გვიყვებიან ებრაული
სასაფლაოები? რატომაა მნიშვნელოვანი ჩვენთვის?) და ფოტოებით. დავსვი კითხვა:
ვინ იყვნენ ებრაელები? და მოვისმინე მოსწავლეთა პასუხები
2. აქტივობა-II-ჯგუფებში მუშაობა და ვარაუდების გამოთქმა.(10წთ) მოსწავლეები
გავყავი სამ ჯგუფად, დაურიგე სამგორის სასაფლაზე გადაღებული ფოტოები,ფერადი
ძაფი და წებოვანი ლენტი. ჯგუფებში დავალება გადავანაწილე შემდეგნაირად:
I -ჯგუფი- ხელოვნება;
II-ჯგუფი-ისტორია/ენა
III-ჯგუფი-ტრადიცია
ჯგუფებს ევალებოდათ მათ ხელთ არსებული ფოტოები
დაელაგებიათ იმ
კატეგორიაში,რომელიც მათ ჯგუფს შეხვდა და მოეფიქრებიათ არგუმენტები,რატომ
ივარაუდეს ასე . ამასობაში კედელზე გამოვაკარი ფერად ფურცლებზე ამობეჭდილი
სიტყვები : ხელოვნება; ისტორია/ენა; ტრადიცია
მოსწავლეებმა ფოტოები განათავსეს ძაფზე და შემდეგ მიამაგრეს იმ თავსართის ქვეშ,
რომელიც მის ჯგუფს ეკუთვნოდა.
3. აქტივობა-III პრეზენტაცია.(15წთ)
ჯგუფებმა შეარჩიეს პრეზენტატორები და
გააკეთეს მოხსენებები და იმსჯელეს თავინთი ჯგუფის პოზიციებზე.
შესვენება 5 წთ
4. აქტივობა-ინფორმაციის დამუშავება ჯგუფებში-IV (10წთ) მოსწავლეთა ჯგუფებს
მივაწოდე ინტერნეტი და ელექტრონული წიგნის ლინკი:
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
,დაფაზე გამოვაკარი ფლიფჩარტზე დახატული სიმბოლოები და ვთხოვე ჯგუფებს
მოცემულ
სიმბოლოებზე
ელექტრონულ
სახელმძღვანელოში
გაცნობოდენ
ინფორმაციას,მნიშვნელოვანი და საინტერესო ფაქტები ამოეწერათ წებოვან
ფურცლებზე და გაეზიარებიათ ერთმანეთისთვის.ჯგუფებს გაუნაწილე გასაცნობი
ინფორმაცია შემდეგნაირად:

I -ჯგუფი- ხელები;
II-ჯგუფი- მოჭრილი ხე და დახრილი დოქი
III-ჯგუფი- შანდალი და დავითის ვარსკვლავი
5. აქტივობა-პრეზენტაცია-V (15წთ) ჯგუფებმა შეარჩიეს პრეზენტატორები და გააკეთეს
მოხსენებები.
მომხსენებლებმა ჯგუფის დამუშავებული ინფორმაცია განათავსა
ფლიფჩარტზე ნახატების შესაბამისად.
აღსანიშნავია,რომ მოსწავლეებმა პრეზენტაციის დროს პარალელი გაავლეს
სახელმძღვანელოში გაცნობილ ინფორმაციასა და იმ ფოტოებზე,რომლებიც თავად
მოიძიეს .
6. აქტივობა-კითხვა-პასუხი-VI (3 წთ ) ამ ეტაპზე დაუბრუნდი
ფლიფჩარტზე
გამოტანილ კითხვებს და ვთხოვე მოსწავლეებს ემსჯელათ:
რას გვიყვებიან ებრაული სასაფლაოები?
რატომაა მნიშვნელოვანი ჩვენთვის?
მოსწავლეებმა იმსჯელეს და შეაჯამეს თემა
7. აქტივობა-,,ვიცი-ვისწავლე-მინდა ვიცოდე“-VII (2-წთ) დაფაზე გამოვაკარი
ფლიფჩარტზე დახაზული სქემა ,,ვიცი-ნისწავლე-მინდა ვიცოდე“ .მოსწავლეების
მოსაზრებები დავაფიქსირე შესაბამის გრაფაში.რისი საშუალებითაც შევაჯამეთ
გაკვეთილის თემა.
8. განვრცობადობა. ბავშვების მიერ მოძიებული ფოტომასალა შეუძლია გამოიყენოს
ისტორიის და ხელოვნების მასწავლებლებმა საგაკვეთილო პროცესში,რაც ხელს
შეუწყობს უფრო მეტმა მოსწავლემ ნახოს ებრაულ სასაფლოებზე აღბეჭდილი
კულტურა.
9. გავლენა.
მიმაჩნია,რომ
მოსწავლეები,რომლებმაც
ამ
თემაზე
იმუშავეს
გაუფრთხილდებიან იმ უნიკალურ შედევრებს,რომელიც დიდი ისტორიის ნაწილია და
სხვებსაც მოუყვებიან და მოუწოდებენ მათი გაცნობა/დაცვისკენ.
10. მდგრადობა. მოსწავლეებს გაყვებათ ხანგრძლივ მეხსიერებაში ,არ დაავიწყდებათ რა
ღირებულებითი მნიშვნელობა აქვს ებრაულ სასაფლაოებს და მის გაფრთხილებაზე
ზრუნვა რომ საჭიროა.

რეფლექსია
გაკვეთილის ჩატარებისას ჩემი გამოცდილება არ იყო მრავალგზის გამოყენებული, რადგან
პირველად შევეხე ამ თემას და არ ვიცოდი რა გამოვიდოდა,მაგრამ ძალიან დამეხმარა

ტრენინგეგებზე მიღებული ცოდნა და ასევე ის ელექტრონული რესურსები,რომელიც
მოგვეწოდა ორგანიზატორიდან.
სხვა მასწავლებლებს ვურჩევდი გაკვეთილის გეგმის მოდიფიცირება გააკეთოს
მოსწავლეთა შესაძლებლობების გათვალისწინებით.კარგი იქნება ასევე პრეზენტაციის
გაკეთება და ეკრანზე ჩვენება,რაც უფრო თვალსაჩინოს გახდის ებრაული სასაფლაოების
მნიშვნელოვან დეტალებს.
აქტივობებიდან გამოვარჩევდი ფოტოებზე დაკვირვებას,რომელიც მათ მიერ იყო
მოძიებული,ასევე საინტერესო იყო ელექტრონულ წიგნზე მუშაობა.
შევიტანდი პროექტორს და ელექტრონული წიგნის განსახილველ საკითხებს
გავშლიდი,სხვა ჯგუფის ბავშვებსაც რომ აღექვათ უკეთესად,რაზე საუბრობდნენ
პრეზენტაციის დროს მომხსენებლები.

I შესავალი
• დაასათაურეთ გაკვეთილი:
თემა: „ადგილობრივი ებრაული სასაფლაოების გამოყენება სასწავლო პროცესში“
1.“ებრაელთა ისტორია , კულტურა და განსახლების არეალები საქართველოში“
• სახელი და გვარი, სკოლა / საგანმანათლებლო დაწესებულება, საგანი რომელსაც ასწავლით
მანანა მჭედლიშვილი, სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჩაილურის საჯარო
სკოლა/ მე და საზოგადოება, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია
• თქვენი გაკვეთილის ძალიან მოკლე აღწერა
დღეს მნიშვნელოვანია მოსწავლეებმა ( მომავალმა თაობამ) იცოდნენ ჩვენი ქვეყნის წარსული და ის
კულტურული მემკვიდრეობა , რასაც ქართულ-ებრაული თანაცხოვრება ჰქვიან, ასევე რაც
შემორჩენილია ჩვენს ქვეყანაში ებრაული კულტურის კუთხით.
• საგანი
სამოქალაქო განათლება და გეოგრაფია
• თქვენი მოსწავლეების კლასი და ასაკი
IX, X და XI კლასები. ასაკი15-16-17 წელი
• ხანგრძლივობა
ორი 45 წუთიანი გაკვეთილი
• უკვე ჩაატარეთ სატესტო გაკვეთილი?
(დიახ)
II ზოგადი ინფორმაცია
1. კონტექსტი გაკვეთილის/პრობლემისთვის – რამდენად კავშირშია ეს თემატიკა იმ საგანთან
რასაც ასწავლით ? არის რამე პრობლემა, რომელსაც ეხებით ამ გაკვეთილით?
ეს თემატიკა პირდაპირ კავშირშია როგორც სამოქალაქო განათლებასთან ასევე გეოგრაფიასთან,
კულტურა და ის ღირებულებები რომელიც ჩვენს ქვეყანას გააჩნია მნიშვნელოვანია იცოდეს
მომავალმა თაობებმა, აღიაროს და გააცნობიეროს მისი არსი . ტოლერანტობა არ დაივიწონ და
იცოდნენ იმ ერების შესახებ ვინც საქართველოში ცხოვრობდა, ვფიქრობ პრობლემა სწორედ ამ
საკითხის განხილვაშია. აქ გამოიკვეთება ებრაული კულტურა და თანაცხოვრება ქართველ
ხალხთან, რომელიც მოსწავლეთა მოტივაციას გაზრდის თემის შესწავლისას.

2. საერთო/საბაზისო აზრი – ეს არის ის ძირითადი იდეა, ცოდნა, რაც გსურთ რომ თქვენმა
მოსწავლემ მიიღოს ამ გაკვეთილიდან . 10 წლის შემდეგ, როდესაც ისინი ინფორმაციას
დაივიწყებენ, რა დარჩება მათ მეხსიერებაში?
ვფიქრობ მიღებული ინფორმაცია მოსწავლეებს არ დაავიწყდებათ, რადგან მნიშვნელოვანი
საკითხია და ცოდნის კონსტრუირება და პრაქტიკაში გამოყენება, შესაძლებელია მათი
ინფორმაციის გამყარებისთვის. მომავალი თაობებისთვის ინფორმაციის გადაცემის კუთხით
პრაქტიკული ნაწილი განვახორციელოთ, თვითონ მოინახულონ ებრაული სასაფლაოები გადაიღონ
ფოტოები და მოიძიონ მასალა ებრაული სასაფლაოების შესახებ. მათ არასოდეს დაავიწყდებათ
საქართველოს და ებრაელების მეგობრობა.
3. მიზნები/ამოცანები : რა არის ამ გაკვეთილის მიზანი/ამოცანები ? ჩამოთვალეთ : რა
ცოდნას მიიღებენ მოსწავლეები , რა უნარებს განივითარებენ , როგორ იმოქმედებს მათ
ქცევაზე მომავალში.
გაკვეთილის მიზანია მოსწავლეებმა გააცნობიერონ ებრაული სასაფლაოების არსებობის
მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის , იმსჯელონ რეგიონში არსებული რესურსის არსზე და
გაანალიზონ ებრაული კულტურის ისტორია .
მოსწავლეები განივითარებენ ისეთ უნარ-ჩვევებს რაც დღეს 21-ე საუკუნის მოქალაქეს
მოეთხოვება და ისინი გახდებიან უფრო მზრუნველნი და ტოლერანტი მოქალაქეები.
4. რა რესურსები გჭირდებათ ? ჩამოთვალეთ ყველა რესურსი, ეს შეიძლება იყოს ლინკები,
სპეციფიური ფილმები და ინტერვიუები. ასევე თან დაურთეთ საკითხავი მასალები,
რომელსაც გამოიყენებთ ან გამოიყენეთ.
ESJFსახელმძღვანელო: https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf
_guide
ESJF Stundent competition /
database: https://www.esjf-surveys.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Competition-2020.pdf
ფოტოები
: https://www.centropa.org/photo/daniel-bertram-abraham-lamesdorf-dawid-kos-klajman-and-unkno
wn-man
Daniel Bertram´s bio: https://www.centropa.org/biography/daniel-bertram
Centropa database: https://www.centropa.org/search-our-database-jewish-memory
ასევე გამოვიყენე ჩანაწერები ტრენინგი და სახელმძღვანელო მამანთვალიშვილის.
https://drive.google.com/file/d/1hmys7Nq3psYOSrcMgGtsxZKnc8Qw5tMv/view?usp=gmail
5. არის რამე საბაზისო უნარები, რომლის ქონაც აუცილებელია თქვენი მოსწავლეებისთვის?
თუ ასეა ჩამოთვალეთ.
ჩემი მოსწავლეები აქტიურად არიან სხვადასხვა პროექტებში ჩართულნი და მათ თითქმის ყველა
საბაზისო უნარი გააჩნიათ ნებისმიერი აქტივობის შესასრულებლად.

6. გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები : თუ წააწყდით რაიმე ტიპის გამოწვევას
გაკვეთილის ჩატარების პროცესში ? როგორ გადაწყვეტთ/გადაწყვიტეთ? მაგალითად:
პანდემიის პირობებში მოსწავლეებს არ შეეძლოთ წვეოდნენ სასაფლაოს ჯგუფურად, ამიტომ
მე მომიწია თავად გადამეღო ფოტოები )
ჩვენს რაიონში არ არის ებრაული სასაფლაოები, ამიტომ მოსწავლეებს ჩემს მიერ მიღებულ
ინფორმაციას ვუზიარებდი რაც მივიღე ტრენინგების საშუალებით. პანდემიის გამო ვერ
მოვახერხეთ „ექსკურსია“ ანუ ჩვენს რეგიონში არსებული ებრაული სასაფლაოების მონახულება .
პანდემიის დასრულების შემდეგ დავგეგმეთ განვახორციელოთ ვიზიტი ებრაულ სასაფლაოებზე
ჩვენს რეგიონში კახეთში, როგორც გავარკვიეთ ებრაული სასაფლაოები არის სოფელ
ველისციხეში. ვითანამშრომლებთ ველისციხის სკოლის მოსწავლეებთან და მასწავლებელთან.
7. მოგვიყევით დეტალურად, როგორ განახორციელებთ გაკვეთილს? ( ჯგუფური მუშაობა,
აქტივობები ).
პანდემიიდან გამომდინარე მოსწავლეებმა იმუშავეს როგორც წყვილებში ასევე ჯგუფურადაც,
ყველა რეკომენდაციების დაცვით.
აქტივობები:
1. ბრიფინგი: მისალმება-თემის წარდგენა
2.სურათების ჩვენება
3. გონებრივი იერიში (კითხვა-პასუხი)
4. ლექცია
5.დისკუსია (შეჯამება)
6. დავალება. დავალების პრეზენტაცია (ქეისების განხილვა)
7. პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა -განხორციელება. ბუკლეტზე/ფლაერზე , პოსტერზე
მუშაობა.
8. პრეზენტაცია და მოსახლეობაში გავრცელება.
8. განვრცობადობა : როგორ შეიძლება ამ ცოდნის გადაცემა სხვა
არეალში/სკოლებში/მოსწავლეებში?
ამ ცოდნის გავრცელება შესაძლებელია ლექციების სახით ( როგორც დისტანციურად ასევე
პირისპირ) ასევე ბროშურების გავრცელებითაც.
9. გავლენა : როგორი გავლენა ექნება თქვენს გაკვეთილს ებრაული სასაფლაოების დაცვის
ნაწილში ?
ვფიქრობ მოსწავლეები გააცნობიერებენ, რომ ის ჩვენი ქვეყნის კულტურის ნაწილია, შეძლებენ მის
დაცვას და მომავალი თაობებისთვის შენახვას. ისინი მოუფრთხილდებიან და ასწვლიან სხვებსაც
ჩვენი ქვეყნის წარსულს და ისტორიული თანაცხოვრებას ებრაელებთან.

10. მდგრადობა: როგორ დაეხმარება გაკვეთილი განგრძობადი ინტერესის გაჩენას ებრაული
სასაფლაოების მიმართ? როგორც საზოგადოებაში, ასევე კონკრეტულად თინეიჯერებში?
ვფიქრობ მასწავლებელმა საკითხი უნდა სწორად დაანახოს მოსწავლეებს, ის როგორც ჩვენი
ქვეყნის კულტურის ნაწილი და ჩვენი ქვეყნის წარსული, აწმყო და მომავალი. საზოგადოებისთვის
და თინეიჯერებისთვის ინტერეს გამოიწვევს ის რომ მათ გაიაზრონ თავიაანთი კულტურის
ნაწილი და შეისწავლონ ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები ებრაელების ისტორია. იცოდნენ ებრაელების
და ქართველების თანაცხოვრების ისტორია. მდგრადობის კუთხით მნიშვნელოვანია რომ
მოქალაქეებმა მოძიონ კიდევ სადაა შემორჩენილი ებრაული სასაფლაოები და გადასცენ მომავალ
თაობებს მათი არსებობის შესახებ.

გაკვეთილის ჩატარება
1. მიეცით მოტივაცია თქვენს სტუდენტებს; როგორ მაოხდენთ მათ მოტივირებას
გაკვეთილის დასაწყისში? როგორ გახსნით თემას?
მოტივაციისთვის გამოვიყენებ პრეზენტაციას ებრაული სასაფლაოების სურათებით და წარვადგენ
თემას.
2. გაკვეთილი:
ა. აღწერეთ გაკვეთილის თითოეული ფაზა
ბ. მიუთითეთ თითოეული ფაზის ხანგრძლივობა
I გაკვეთილი
გამოწვევის ფაზა
აქტივობა 1. გაკვეთილს დავიწყებ მისალმებით. ზეპირი მოხსენებით გავაცნობ გაკვეთილის თემას
და სასწავლო მიზნებს. მოტივირების კუთხით ვაჩვენებ სურათებს (ებრაული სასაფლაოსი) და
დავუსვავ კითხვებს თუ რას ხედავენ სურათზე და რა დასკვნის გაკეთება შეუძლიათ. მოსწავლეები
გამოთქვამენ მოსაზრებებს. დრო 5 წთ.
აქტივობა 2. გონებრივი იერიში (კითხვა - პასუხი)
დრო 5წთ
1.გსმენიათ თუ არა რაიმე ებრაული სასაფლაოების შესახებ ჩვენს ვეყანაში?
2.ჩვენს რეგიონში თუ იცით სად არის ებრაული სასაფლაოები?
ცოდნის კონსტრუირება

აქტივობა 3. კითხვა- პასუხის შემდეგ გადავდივარ თემის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე და
ვატარებ ლექციას: დრო 30 წთ
*ებრაული სასაფლაოების ისტორია- ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება
*ებრაული სასაფლაოების პროფილის განხილვა
*ებრაული სასაფლაოების მოკვლევა რეგიონში
*ადგილობრივი ებრაული სასაფლაოების ისტორია და კულტურის განხილვა.
შეჯამება
აქტივობა 4.
დისკუსია
დრო 5 წთ
*რა იყო ბუნდოვანი თქვენთვის საკითხიდან გამომდინარე?
*თვლით თუ არა რომ ებრაული სასაფლაოების შესახებ მოქალაქეების ცნობიერების დონის
ამაღლება მნიშვნელოვანია?
II გაკვეთილი
აქტივობა 5.

ქეისებზე მუშაობა.

დრო 15 წთ

ქეისების სახით წარმოადგინონ ებრაული სასაფლაოების შესახებ ინფორმაცია დაახარისხონ,
(მოიძიონ ინფორმაცია და გააკეთონ პრეზენტაცია შესრულებული ქეისების) რომელსაც შემდეგი
აქტივობის შესასრულებლად გამოიყენებენ ბროშურებზე და პოსტერებზე მუშაობისთვის.
აქტივობა 6. პრევენციული ღონისძიებები
დრო 25 წთ
მოსწავლეები იმუშავებენ ჯგუფებში- რისი გაკეთება შეგვიძლიან ჩვენ (ებრაული სასაფლაოების
შესახებ) - მოქალაქეების ინფორმირებულობის კუთხით.
I ჯგუფი იმუშავებს ფლაერებზე / ბროშურებზე
II ჯგუფი იმუშავებს - პოსტერებზე
აქტივობა 7. შექმნილი რესურსის დაბეჭდვა და მოსახლეობაში გავრცელება.
აქტივობა 8. საშინაო დავალება ესეს დაწერა „ებრაული სასაფლაოები ჩვენს ქვეყანაში“.
კონფერენცია - ესეების შესრულების შემდეგ.
აქტივობა 9. ექსკურსია
პანდემიის დასრულების შემდეგ კახეთის რეგიონში მოვინახულებთ ებრაულ სასაფლაოებს.

3. შეაჯამეთ აქტივობა: როგორ შეაფასებთ სტუდენტების კომპეტნციებს, ან უნარებს და
ცოდნას, რომელიც მიიღეს თქვენმა მოსწავლეებმა? მაგალითად, დაავალეთ ვიზუალური
პროექტის შექმნა, წერითი დავალება და ა.შ.
ვფიქრობ მოსწავლეებმა მიიღეს ფაქტობრივი ცოდნა ებრაული სასაფლაოების შესახებ, მათ
შექმნეს ვიზუალური მასალა ფლაერების/ ბროშურების სახით და პოსტერები, ასევე იმუშავებენ
წერილობით დავალებაზე- ესეებზე. ასევე მედიაწიგნიერების კომპეტენციები გამოუმუშავდათ , ის
რაც 21-ე საუკუნის ადამიანის ზირითადი მოთხოვნილებაა.
რეფლექსია
გთხოვთ აღწერეთ თქვენი გაკვეთილის და გამოცდილების შეფასება ამ კითხვების
დახმარებით
• როგორი იყო თქვენი გამოცდილება ამ გაკვეთილის ჩატარებისას?
• რა რეკომენდაციები გაქვთ სხვა მასწავლებლებთან, ვინც გადაწყვეტს იგივე გეგმის
გამოყენებას?
• რამ იმუშავა კარგად?
• რას გააკეთებდით სხვანაირად? რა გამოწვევებს წააწყდით?
გაკვეთილის თემა “ებრაელთა ისტორია , კულტურა და განსახლების არეალები საქართველოში“,
გაკვეთილის მიზანია მოსწავლეებმა გააცნობიერონ ებრაული სასაფლაოების არსებობის
მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის , იმსჯელონ რეგიონში არსებული რესურსის არსზე და
გაანალიზონ ებრაული კულტურის ისტორია . გაკვეთილი ჩატარდა სსიპ საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჩაილურის საჯარო სკოლის IX, X და XI კლასის მოსწავლეებთან.
მნიშვნელოვანია მომავალმა თაობებმა იცოდნენ ქართულ -ებრაული უნიკალური
ურთიერთობის შესახებ. ასევე იმ მეგობრობის აღიარება არამატერიალურ კულტურულ
მემკვიდრეობად, რაც მნიშვნელოვანია, როგორც ქართველებისთვის ასევე ებრაელებისთვის.
გაკვეთილის მიზანი ვფიქრობ მიღწეულია, მოსწავლეებმა გაიღრმავეს ცოდნა საკითხთან
მიმართებაში. გეგმის მიხედვით გაწერილი ყველა აქტივობა განხორციელდა და შედეგების
მიღწევაში სწორად შერჩეული აქტივობები დამეხმარა. ყველა აქტივობა დავგეგმე და
განვახორციელე მოსწავლეების შესაძლებლობებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე. ყველა
აქტივობის ზუსტად შესრულებით წარმატებით ჩატარდა ორი გაკვეთილი, მოსწავლეებს
მოსწონდათ თვითონ რომ ქმნიდნენ პროდუქტს და შემდეგ აკეთებდნენ პრეზენტაციებს. მიღებულ
ინფორმაციას უზიარებდნენ თანატოლებს, ისწავლეს თანამშრომლობა, ინფორმაციის შენახვა,
დახარისხება, დამუშავება, პრეზენტაციის მომზადება და წარდგენა.

გაკვეთილის სარგებელი იყო ის, რომ მოსწავლეები ერთმანეთთან თანამშრომლობდნენ, მიიღეს
ინფორმაცია შეთავაზებულ საკითხზე, მის მნიშვნელობაზე და აქტუალობაზე. მოხდა
მოსწავლეების სწორად ინფორმირებულობა და ცნობიერების ამაღლება, ასევე საკითხის
გაანალიზება. მათ გამოუმუშავდათ ის უნარ-ჩვევები რაც 21-ე საუკუნეში მოეთხოვებათ.
ჩემი გამოცდილებიდან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ტრენინგზე მიღებული ინფორმაცია
გავუზიარე ჩემს მოსწავლეებს, რამაც მათში დიდი ინტერესი გამოიწვია საკითხთან მიმართებაში,
მე როგორც მასწავლებელი შევეცადე სწორად დამეგეგმა გაკვეთილი და მოსწავლეების
საჭიროებებზე მომერგო.
ჩემი რეკომენდაცია სხვა მასწავლებლებისთვის ვფიქრობ არის ის რომ უმჯობესია მოსწავლეებს
ჯერ ვაჩვენოთ ებრაული სასაფლაოები, რათა წარმოდგენა შეექმნათ ამ კუთხით და შემდეგ
ჩატარდეს გაკვეთილი, თუ ამის შესაძლებლობა იქნება, ჩვენ პანდემიიდან გამომდინარე ვერ
მოვახერხეთ სასაფლაოების მონახულება, რადგან ჩვენს რაიონში არ იყო, თუმცა ვგეგმავთ
მონახულებას პანდემიის დასრულების (ანუ რეგულაციების მოხსნის) შემდეგ.
მოსწავლეებთან კარგად იმუშავა იმან, რომ ამ საკითხმა ძალიან დააინტერესათ და თქვენს მიერ
მოწოდებული ყველა რესურსი გამოვიყენე, ამ თვალსაჩინოების საფუძველზე უკეთ აღიქვეს
საკითხი და მათი მოტივაციაც გაიზარდა საგაკვეთილო პროცესში. ამ გაკვეთილის შემთვევაში
ვფიქრობ რა რესურსიც გამაჩნდა სწორად დავგეგმე და განვახორციელე გაკვეთილი, რაც მიზნის
მიღწევაშიც დამეხმარა.
გამოწვევა იყო ის, რომ მოსწავლეთა მაღალი მოტივაცია გამოიკვეთა და გაუჩნდათ სურვილი
მოინახულონ ებრაული სასაფლაოები, გადაიღონ ფოტოები და გაავრცელონ ინტერნეტში.
მოსწავლეებს ცოტა უჭირდათ მედიაწიგნიერების კუთხით მუშაობა, თუმცა ფასილიტაციას
ვუწევდდი და ერთობლივად ვმუშაობდით პროდუქტის შექმნაზე. ასევე საინტერესო იყო მათთვის
ესეზე მუშაობა, რომელიც კონფერენციისთვის მზადდებოდა. ვფიქრობ გაკვეთილის გეგმის
მოდიფიცირება შესაძლებელია სხვა მოსწავლეთა საჭიროებებიდან და შესაძლებლობებიდან
გამომდინარე, თუმცა ეს გეგმა მორგებული იყო ჩემი მოსწავლეების შესაძლებლობებზე და
საჭიროებებზე და სევე არსებულ რესურსზე.
მომავალი თაობები უნდა ეზიარებოდნენ და ეცნობოდნენ იმ სიახლეებს რაც ჩვენი ქეყვისთვის
მნიშვნელოვანი და აქტუალურია, ვფიქრობ ამ საკითხის მოსწავლეებისთვის გაზიარება იყო
ძალიან კარგი და საინტერესო. თუ შესაძლებლობა იქნება და სხვა რესურსიც იქნება
ხელმისაწვდომი კიდევ ჩავატარებ გაკვეთილს მოსწავლეთა მოტივაციიდან გამომდინარე.

გაკვეთილის გეგმა
სათაური

,,შაბათის სანთლები“

სახელი, გვარი

ნათელა (ნათია) დავითაია

სკოლა
რეგიონი/ქალაქი

წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური
სკოლა-გიმნაზია
სამეგრელო-ზემო სვანეთი/სენაკი

საგანი

ისტორია

გაკვეთილის მოკლე აღწერა

მოსწავლეთა მიერ მოძიებული და შექმნილი რესურსების
პრეზენტაცია ებრაელთა ყოფის შესახებ სენაკში: ვიდეო და
ფოტოკოლაჟები; ებრაელი რესპოდენტების მოძიება და მათი
ინტერვიუები; ნახატებით გადმოცემული ემოციები.
X კლასი - 15-16 წელი

კლასი/ასაკი
გაკვეთილის ხანგრძლივობა
(გაკვეთილის ჩატარება იგეგმება
მაისის თვეში)
კონტექსტი
გაკვეთილის/პრობლემისთვის –
რამდენად კავშირშია ეს თემატიკა იმ
საგანთან, რასაც ასწავლით? არის
რამე პრობლემა, რომელსაც ეხებით
ამ გაკვეთილით?

90 წუთი

საერთო/საბაზისო აზრი – ეს არის ის
ძირითადი იდეა, ცოდნა, რაც გსურთ
რომ თქვენმა მოსწავლემ მიიღოს ამ
გაკვეთილიდან. 10 წლის შემდეგ,
როდესაც ისინი ინფორმაციას
დაივიწყებენ, რა დარჩება მათ
მეხსიერებაში??

გაკვეთილი ისე უნდა წარიმართოს, რომ მოსწავლეებმა მიიღონ
ამომწურავი ინფორმაცია ებრაული ტრადიციების, რელიგიის და
ცხოვრების წესის შესახებ და ემოციურად შეიგრძნონ მოსმენილი.
განცდილი ემოცია ყოველთვის დაუვიწყარია. ამ ემოციამ კი
შეიძლება შეცვალოს მათი ცნობიერება და დამოკიდებულება
სხვა ეთნოსის მიმართ.

თემატიკა პირდაპირ კავშირშია ისტორიასთან, რადგან
ებრაელთა ისტორიის მცირე ნაწილის სწავლება განსაზღვრულია
ეროვნული სასწავლო გეგმით.
გაკვეთილით ვეხებით იმ პრობლემას, რომელსაც შორეული
სასაფლაოები ჰქვია. თუ როგორ ვერ ახერხებენ ჩამოსვლას
ისრაელიდან და საფლავების მონახულებას. ასევე, როგორ
ნელდება ის ძველი ურთიერთობები, რომელიც აკავშირებდა
სენაკელებსა და სენაკში მცხოვრებ ებრაელებს.

გაკვეთილის გეგმა
მიზნები/ამოცანები: რა არის ამ
გაკვეთილის მიზანი/ამოცანები?
ჩამოთვალეთ: რა ცოდნას მიიღებენ
მოსწავლეები, რა უნარებს
განივითარებენ, როგორ იმოქმედებს
მათ ქცევაზე მომავალში.

სენაკში ძალიან მცირე რაოდენობით ცხოვრობს სხვა ეთნოსის
ხალხი. ამ მცირეთა რიცხვში რამდენიმე ებრაული ოჯახია,
რომელთაც წარსულის ემოციური ისტორია აქვთ. ისინი
მოწყვეტილი არიან საკუთარ ფესვებს, რაც ნოსტალგიურს ხდის
მათ ყოფას სენაკში. ამ პროექტის მიზანია, გავუღვივოთ
თანაგრძნობის უნარი მოსწავლეებს. უფრო ახლოს შეიგრძნონ
მათი ტკივილი და ეცადონ ამ ტკივილის შემსუბუქებას
სხვადასხვა ღონისძიებებით, რომელსაც ებრაულ თემს,
ტრადიციებს და ისტორიას მიუძღვნიან. ხშირად ისაუბრებენ მათ
სამშობლოზე, დაინტერესდებიან მათი ცხოვრების წესით.
მათთან ერთად იზეიმებენ ებრაელთა დღესასწაულებს. ეს
აქტივობები კი, წარუშლელ კვალს დატოვებს მათ ცნობიერებაში.
გახდებიან უფრო ტოლერანტულები სხვა ეთნოსისა თუ
რელიგიის მიმართ. არასოდეს დაყოფენ ადამიანებს ჯგუფებად
რასისა თუ რელიგის კუთხით.

რა რესურსები გჭირდებათ?

გაკვეთილისთვის საპრეზენტაციო მასალის შექმნისას
მოსწავლეები იყენებენ სხვადასხვა ინტერნეტ რესურსებს და იმ
ბმულებს თუ სახელმძღვანელოს, რომელიც მოგვაწოდეს
კონკურსის ორგანიზატორებმა. ასევე, აქტიურად იყენებენ
სენაკელ ებრაელებზე შექმნილ სახელმძღვანელოს.
მნიშვნელოვანი რესურსი იყო სენაკელ ებრაელთან, მსოფლიო
ქართველ ებრაელთა მთავარ რაბინთან იაკობ გაგულაშვილთან
ჩაწერილი ინტერვიუ.

 ამოწვევები და მათი გადაწყვეტის
გ
გზები:თუ წააწყდით რაიმე ტიპის
გამოწვევას გაკვეთილისთვის
მუშაობის პროცესში?

გამოწვევა არის პანდემიით შექმნილი მდგომარეობა.
მოსწავლეები ვერ ახერხებენ ჯგუფურად გასვლას და მუშაობას,
რამაც გამოიწვია აქტივობების ინდივიდუალურად
გადანაწილება.

მოყევით დეტალურად, როგორ
განახორციელებთ გაკვეთილს?

გაკვეთილზე მოსწავლეები წარმოადგენენ მათ მიერ შექმნილ
პრეზენტაციებს - ებრაელთა სასაფლაო სენაკში; გამოჩენილი
სენაკელი ებრაელები; ებრაელთა ტრადიციები და
წეს-ჩვეულებები; ებრელთა სახელმწიფოს ისტორია; მოეწყობა
ნახატების გამოფენა, რომელზეც გადმოცემული იქნება მათი
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ემოციები; შედგება რამდენიმე ონლაინ ჩართვა ისრაელიდან
გამოჩენილი სენაკელი ებრაელების ოჯახის წევრებთან.
ასევე, მაისის დასაწყისში, სენაკში ჯემალ აჯიაშვილის სახელობის
სკვერში, გაერთანება ,,ჩვენი სენაკის" ფარგლებში ეწყობა
ებრაულ თემატიკაზე კედლის მხატვრობა, რომელშიც ჩვენი
მოსწავლეებიც მიიღებენ მონაწილეობას. გაკვეთილზე კი
მოეწყობა ამ ღონისძიების ამსახველი ფოტო გამოფენა.
 ანვრცობადობა: როგორ შეიძლება
გ
ამ ცოდნის გადაცემა სხვა
არეალში/სკოლებში/მოსწავლეებში?

მომავალში მოსწავლეებს დაგეგმილი აქვთ ებრაელებისადმი
მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელშიც მონაწილეობას
მიიღებენ სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები. მათ შორის, უახლოს
მომავალში ჩატარდება კონფერენცია ებრაულ თემატიკაზე.

გავლენა: როგორი გავლენა ექნება
თქვენს გაკვეთილს ებრაული
სასაფლაოების დაცვის ნაწილში?

ჩემი მოსწავლეები იქნებიან იმ ადამიანებს შორის, ვინც ეცდება
დაიცვას და მოუაროს ებრაულ სასაფლაოებს. სენაკში ამ
სასაფლაოს ჰყავს მომვლელი ძია იოსები, რომლთანაც აპირებენ
თანამშრომლობას და მასთან ერთად დაასუფთავებენ და
გაუფრთხილედბიან ამ ადგილს. მათ მოიძიეს ინფორმაცია, თუ
როგორ ეპყრობიან ებრაულ სასაფლაოებს ზოგ ქალაქში, რამაც
მათში აღშფოთება გამოიწვია. სწორედ ეს გახდა სტიმული,
მიეღოთ მსგავსი გადაწყვეტილება.

მდგრადობა: როგორ დაეხმარება
გაკვეთილი განგრძობადი
ინტერესის გაჩენას ებრაული
სასაფლაოების მიმართ? როგორც
საზოგადოებაში, ასევე
კონკრეტულად თინეიჯერებში?

სასაფლაობის მონახულებისას მათ აღმოაჩინეს რამდენიმე
საინტერესო წარწერა და ებრაული ტრადიციის ელემენტები,
რამაც გაუჩინა ინტერესი მოიძიონ ებრაული ეპიტაფიები და
ასევე, დაადგინონ ამ ტრადიციების წარმომავლობა და მიზანი. ეს
კი შესაძლებელს გახდის, კიდევ უფრო მეტი ცოდნა დააგროვონ
ებრაელი ერის შესახებ.

მიეცით მოტივაცია თქვენს
სტუდენტებს; როგორ მაოხდენთ მათ
მოტივირებას გაკვეთილის
დასაწყისში? როგორ გახსნით
თემას?

1. დასაწყისშივე ვაჩვენებ კადრს ფილმიდან ,,თეთრი
ბაირაღები“, რომელშიც ძია ისიდორე ებრაელთა
ემიგრაციაზე და საქართველოსადმი მათ სიყვარულზე
საუბრობს. კადრის ჩვენების შემდეგ ვსვამ რამდენიმე
შეკითხვას:
● რამ განაპირობა ებრაელთა განსახლება ქართლში?
● რომელი საისტორიო წყარო გვიამბობს ამის შესახებ?

გაკვეთილის გეგმა
●

●

გაკვეთილის მსვლელობა

თქვენი აზრით, რატომ თვლის ძია ისიდორე, რომ ებრაელ
მოშიაშვილს შეიძლება ქართველებზე მეტადაც კი
ჰქონდეს უფლება თქვას, ქართველი ვარო?
თქვენ ემხრობით თუ არა ამ მოსაზრებას? პასუხი
დაასაბუთეთ.
10 წთ.

2. სამოტივაციო კითხვების შემდეგ მოსწავლეები იწყებენ
საკუთარი ნამუშევრების პრეზენტაციას:
● ებრაელთა სასაფლაო სენაკში - ვიდეო რგოლი (ვიდეოში
ნაჩვენები იქნება ინტერვიუ სასაფლაოების მომვლელ ძია
იოსკასთან, რომელიც ასევე ჰყვება იმ სიმბოლოების და
ტრადიციების შესახებ, რაც ებრაულ სასაფლაოებს
ახასიათებს).
● გამოჩენილი სენაკელი ებრაელები - PowerPoint-ში
აწყობილი პრეზენტაცია ( პრეზენტაცია ძირითადად
ეძღვნება ცნობილ სენაკელ ებრაელს ჯემალ აჯიაშვილს,
რომლის სახელობის სკვერი გაიხსნა სენაკში).
● ებრაელთა ტრადიციები, წეს-ჩვეულებები და
დღესასწაულები - ფოტო კოლაჟით აწყობილი
პრეზენტაცია.
● ებრელთა სახელმწიფოს ისტორია - PowerPoint-ში
აწყობილი პრეზენტაცია.
● სენაკში ჯემალ აჯიაშვილის სახელობის სკვერში,
გაერთანება ,,ჩვენი სენაკის" ფარგლებში ეწყობა ებრაულ
თემატიკაზე კედლის მხატვრობა, რომელშიც ჩვენი
მოსწავლეებიც მიიღებენ მონაწილეობას. გაკვეთილზე კი
მოეწყობა ამ ღონისძიების ამსახველი ფოტო გამოფენა
მონაწილე მოსწავლეების მიერ და შთაბეჭდილბების
გაზიარება.
30 წთ.
3. მოსწავლეები შეუთანხმდენენ ლაივ ჩართვაზე ისრაელში
მცხოვრებ სენაკელ ებრაელს, ჯემალ აჯიაშვილის დას სულიკო აჯიაშვილს. ქალბატონი სულიკო მოუყვება მათ
სენაკში გატარებული წლებისა და ჯემალის ცხოვრების
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4.

5.

6.

7.

შეაჯამეთ აქტივობა: როგორ
შეაფასებთ სტუდენტების
კომპეტნციებს, ან უნარებს და
ცოდნას, რომელიც მიიღეს თქვენმა
მოსწავლეებმა? მაგალითად,

●

საინტერესო დეტალების შესახებ.
10 წთ.
შედგება მორიგი ჩართვა ცნობილ სპორტულ
კომენტატორთან ჯამლეტ ხუხაშვილთან, რომელსაც
ბევრი რამ აკავშირებს აჯიაშვილების ოჯახთან. ბატონი
ჯამლეტისაგანაც მოისმენენ მოსწავლეები ქართველ
ებრაელთა ისტორიებს და მის კავშირს სენაკელ
ებრაელებთან.
10 წთ.
პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებმა ითანამშრომლეს
საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებულ გორისის საჯარო
სკოლასთან, რომლებიც ასევე არიან ამ ამპროექტის
მონაწილეები. გაკვეთილზე მოხდება ლაივ ჩართვა
გორისის სკოლის მოსწავლეებთან და მათ
ხელმძღვანელთან ნაილი შეყლაშვილთან. სკოლები
ერთმანეთს გაუზიარებენ პროექტით მიღებულ
გამოცდილებას და შთაბეჭდილებებს.
15 წთ.
პროექტზე მუშაობისას მოსწავლეებს დაევალათ
ნახატების შექმნა და ემოციის გადმოცემა. მათი ნახატები
გამოიფინება კლასში და გაკვეთილზე ნახატის ავტორები
ისაუბრებენ საკუთარ ნამუშევრებზე.
10 წთ.
შეფასება და თვითშეფასება - მასწავლებელი
განმავითარებელი კომენტარებით შეაფასებს
მოსწავლეების ნამუშევრებს, ხოლო შემდეგ გადასცემს
მათ თვითშეფასების კითხვარს, რომლითაც თავად
მოსწავლეები შეაფასებენ, თუ რა ცოდნა მიიღეს ამ
გაკვეთილიდან.
5 წთ.
მათ შეუძლიათ ჯგუფში და ინდივიდუალურად
შეადგინონ ნებისმიერი კულტურისათვის
დამახასიათებელი უნივერსალიების ჩამონათვალი.

გაკვეთილის გეგმა
დაავალეთ ვიზუალური პროექტის
შექმნა, წერითი დავალება და ა.შ.

●

●

საკუთარი გარემოს მაგალითზე გამოიკვლიონ
თანამედროვე გლობალური ტენდენციების გავლენა
ადგილობრივ კულტურაზე და აშეფასონ ამ
ტენდენციების დადებითი და უარყოფით მხარეები.
შეუძლიათ იმუშაონ ტექნოლოგიების გამოყენებით და
წარმოადგინონ მაღალი ხარისხის ნამუშევრები. ასევე,
ჩაატარონ კვლევები ამა თუ იმ საკითხის ირგვლივ და
დასკვანა წარმოადგინონ წერილობითი სახით.

საკონკურსო გაკვეთილის გეგმა. „ ადგილობრივი ებრაული სასაფლაოები.“
გაკვეთილი
ს სათაური.
მასწავლებ
ლის
სახელი,გვა
რი,სკოლა/
საგანმანათ
ლებლო
დაწესებულ
ება, საგანი
რომელსაც
ასწავლით
თქვენი
გაკვეთილი
ს ძალიან
მოკლე
აღწერა (1-2
წინადადება
საგანი.
მოსწავლეთ
ა კლასი
.ასაკი.
გაკვეთილი
ს
ხანგრძლივ
ობა.
ჩატარების
დრო.
კონტექსტი
გაკვეთილი
ს
პრობლემის
თვის.

ებრაული სასაფლაოები საჩხერეში.
ნანული შეყლაშვილი.
სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ.გორისის საჯარო სკოლის ისტორია
,სამოქალაქო განათლების წამყვანი მასწავლებელი.

გაკვეთილი საინფორმაციო ტიპისაა, ემსახურება მოსწავლეთა ინფორმირებას
კონკურსის შესახებ და ცნობიერების ამაღლებას ებრაული თემის შესახებ.
ასევე „ებრაული სასაფლაოების გამოყენება საკლასო ოთახში“ ’ტრენინგზე
მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში დანერგვა გამოყენებას.
ისტორია. სამოქალაქო განათლება ,ისტ ტექნოლოგიები. ინგლისური ენა.
მეცხრე კლასი. 14-15 წელი.

45წთ.

17.03.2021
თემა განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების
გაკვეთილებისათვის .ებრაელთა ისტორიას ეთმობა განსაკუთრებული დრო
სასწავლო პროგრამებში .საკითხი განხილულია მხოლოდ ინფორმირების დონეზე
„ბაბილონის ტყვეობა „,“ეგვიპტური ტყვეობა“ „ებრაელების ცხოვრება ევროპაში’
გეტოები. ჰოლოკოსტი, საქართველოში მცხოვრები ებრაელი ერის
მრავალსაუკუნოვანი მეგობრობის ისტორია ,რეპატრიაცია, სიონიზმი“. და ვთვლი
რომ მეტის ცოდნაა საჭირო. პრობლემაა და დღემდე ბევრი უცნობი ისტორიებია
შესაგროვებელი ებრაული თემის შესახებ მით უფრო სასაფლაოების გამოყენება ამ

საერთო
საბაზისო
აზრი.
მიზნები/ამ
ოცანები.

რესურსები

საბაზისო
უნარები.

გამოწვევებ
ი.
გაკვეთილი
ს
განხორციე

მიზნით, ჩემთვისაც სიახლეა და გამოსადეგი პირად და პროფესიული
განვითარებისათვის.
გაკვეთილის ძირითადი იდეა ადგილობრივი სასაფლაოების მონახულებას, კვლევის
ჩატარებას და ებრაული თემის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება.
გააზრებას იმისას რომ სხვა ერი,“ კულტურულად სხვა“ იმ ქვეყნის ნაწილია
რომელშიც ცხოვრობს და ქმნის მრავალფეროვნებას როემელიც ქვეყნისთვის
სასარგებლოა კულტურული და ტურისტული თვალსაზრისით.
მოსწავლეები გაეცნობიან საერთაშორისო ორგანიზაციებს რომელთაც
წვლილი შეაქვთ ებრაული კულტურის სწავლებაში, იმსჯელებენ ებრაული
სასაფლაოების როლზე ებრაული კულტ ურის შესწავლაში. გამოიკვლევენ მათ
საცხოვრებელ არეალში ებრაული თემის შესახებ ინფორმაციას, ჩაატარებენ
გამოკითხვას და შეაგროვებენ ხალხის მეხსიერებაში შემორჩენილ ზეპირ და
დოკუმენტალურ ისტორიებს. შეისწავლიან ადგილობრივ სასაფლაოებს,
გადაიღებენ ფოტოებს , გააკეთებენ დასკვნებს და კვლევების შეჯერების
საფუძველზე შექმნიან შემოქმედებით პროდუქტებს. აუმაღლდებათ ცნობიერება
ებრაული სასაფლაოების შესწავლის მაგალითზე თუ რა როლი შეუძლია
შეიტანოს მსგავსმა სამუშაომ სხვადასხვა ერის ისტორიის შესწავლაში.
დაფა, ცარცი.პრეზენტაცია. კომპიუტერი. პლიფჩარტის ფურცლები. ფერადი
მარკერები. პროექტორი. პირადი ტელეფონები. კონკურსის ორგანიზარორი
ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული სასწავლო რესურსები.
https://jewish-heritage-europe.eu/croatia/heritage-heritage-sites/
ადგილობრივი ებრაული მემკვიდრეობის ძეგლები და საფლავები:
http://culturalroutes.gov.ge/
https://www.centropa.org/ ფილმები.
მოსწავლეებს აქვთ საბაზისო ცოდნა საკითხთან მიმართებაში .იციან სხვადასხვა
ტიპის ტექსტის დამუშავება .ძირეული და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის
დახარისხება. შეუძლიათ ჯგუფში შეთანხმებული მუშაობა. აქვთ კვლევის
,ინტერვიუსა და გამოკითხვის მეთოდებზე მუშაობის გამოცდილება. ფლობენ
ისტ- ტექნოლოგიებს. სწორად მიწოდებული დავალების პირობის შემთხვევაში
დამოუკიდებლად ქმნიან საშინაო დავალებას.(შემოქმედებით
პროდუქტებს).ვიდეო რეპორტაჟებს.
პანდემიის გამო გვიწევს რეგულაციების დაცვ ა როგორც საკლასო ოთახში ასევე
სველე მუშაობისას. პირბადისა და სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენება
აუცილებელია.
ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობა.

ლების
გზები.
განვრცობა
დობა
გავლენა.

მდგრადობ
ა.

კონკრეტუ
ლი გეგმა .
გაკვეთილი
ს
განხორციე
ლება.
ნაბიჯები.

პროექტის შესახებ გავუზიარე ინფორმაცია მეზობელ საჯარო სკოლებს.
საკონკურსო შემოქმედებითი პროდუქტები განთავსდება სკოლის ვებ გვერდზე და
იქნება გაზიარებული დაინტერესებული ადამიანებისათვის.
სასაფლაოებზე ვიზიტისას დავასუფთავებთ სასაფლაოებს საჭიროების
შემთხვევაში.
მოსწავლეები გაავრცელებენ ინფორმაციას თემში ბროშურების საშუალებით.
მოსწავლეებს ეცოდინებათ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის საქმიანობის
შესახებ რომელთა საქმიანობაც ებრაული კულტურის კვლების საკითხებს ეხება .
გაიღრმავებენ ცოდნას ებრაელი ერის ისტორიისა და კერძოდ- მათ მხარეში
არსებული ებრაული თემის , მათი კულტურის ,სასაფლაოების, ტრადიციების ,
ადგილობრივ მოსახლეობასთან მშვიდობიანი თანაცხოვრების შესახებ ცოდნას.
გაუჩნდებათ ემპათია სხვა ‘კულტურულად სხვა“ თემების მიმართ. აუმაღლდებათ
ცნობიერება: მულტიკულტურული , მულტილინგვისტური და რელიგიური
მრავალფეროვნების შესახებ. ეცოდინებათ ქართულ- ებრაული ურთიერთობების
ისტორია უძველესი დროიდან რეპატრიაციამდე . როგორ გრძელდება საუკუნოვანი
ისტორიები და კერძოდ სასაფლაოების როლი ამა-თუ იმ კულტურის შესწავლისას.
გამოიყენებენ ცოდნას ცხოვრებაში .გაუჩნდებათ ემპათიური გრძნობები.
ეცოდინებათ რომ კულტურული მრავალფეროვნება ქვეყნის სიმდიდრეა.
ამაღლებული ცნობიერებით შეძლებენ სხვებზე ინფორმაციის მიწოდებას და ცოდნის
გაზიარებას.

დაფა, ცარცი. Pp პრეზენტაცია. კომპიუტერი. პლიფჩარტის ფურცლები. ფერადი
მარკერები. პროექტორი. კონკურსის ორგანიზატორი ორგანიზაციის მიერ
მოწოდებული სასწავლო რესურსები.
https://jewish-heritage-europe.eu/croatia/heritage-heritage-sites/
ადგილობრივი ებრაული მემკვიდრეობის ძეგლები და საფლავები:
http://culturalroutes.gov.ge/
https://www.centropa.org/ ფილმები.
გაკვეთილის I ფაზა---პროვოცირება.

10წთ.

მისალმების შემდეგ- მოსწავლეებს მასწავლებელი უხსნის გაკვეთილის თემას და
აცნობს საერთაშორისო კონკურსის შესახებ ინფორმაციას ლინკის
საშუალებით..file:///C:/Users/4106/Desktop/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1

%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%8
3%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%
99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%20(1).pdf
აქტივობა 1. ა კ რ. იდეების გენერირება.

მასწავლებელი დაფაზე აკეთებს აზრობრივი რუკის სქემას და მოსწავლეებს
თხოვს იფიქრონ :რა ასოციაციას უქმნის მათ ლინკში ნაჩვენები საკითხი?
რა იდეები გაუჩნდათ?
რა ცოდნა აქვთ საკითხთან მიმართებაში?
გაკვეთილის II ფაზა-----სიღრმისეული წვდომა. 20 წთ.
აქტივობა 2. ჯგუფური მუშაობა.
მოსწავლეებს ვთხოვ გადანაწილდნენ ჯგუფებში .ამისათვის ვიყენებ ფერადი
კუბიკების ყუთს, ვისაც რომელი ფერი შეხვდება ერთიანდებიან ფერის მიხედვით
ჯგუფებში. იქმნება ორი ჯგუფი. ვურიგებ სამუშაო მასალებს (პლიფჩარტის
ქაღალდს, მარკერებს და კომპიუტერებთან ვაძლევ ლინკს )
jewish-graveyard-in-sachkhere.jpg საჩხერის ებრაული სასაფლაოები.
მათ უნდა ნახონ და მოამზადონ პრეზენტაცია ლინკის საშუალებით ასევე
წარმოადგინონ გეგმა როგორ დაგეგმავენ სასაფლაოზე გასვლით სამუშაოს
კონკურსის შესაბამისი რესურსების გადასაღებად და საკონკურსო ნამუშევრების
შესაქმნელად.
აქტივობა 3. პ რ ე ზ ნ ტ ა ც ი ა. 5 წთ.
გაკვეთილის IIIფაზა--- შეჯამება -რეფლექსია.
აქტივობა 4. კითხვა-პასუხი.
რა გავიგეთ ამ გაკვეთილზე.?
რისი გაკეთება შეგვიძლია პროექტისთვის.?

5წთ.

რა ცოდნას,უნარებსა და დამოკიდებულებებს ჩამოგიყალიბებს ეს საკითხი.?
რა როლს შეიტანს ჩემს განვითარებაში, რაში დამეხმარება სამომავლოდ
საკონკურსო მასალაზე მუშაობა?.
საშინაო დავალება- კომპლექსური დავალების პირობა. 5წთ.
საერთაშორისო ორგანიზაცია Centropa, Foundation, ESJF-ი
ახორციელებს
კონკურსს ( ხორვატია, უნგრეთი, სლოვაკეთი, უკრაინა, პოლონეთი, ლიტვა და
საქართველოში)-„ადგილობრივი ებრაული სასაფლაოები“. სადაც სკოლის
მოსწავლეებს შეუძლიათ მონაწილეობა. კონკურსის მიზანია ებრაული კულტურის
შესწავლა და მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება საკითხით ,კერძოდ- „ებრაული
სასაფლაოების გამოყენება სასწავლო ოთახში“ . თქვენ უნდა გამოიკვლიოთ თქვენ
თემში, საცხოვრებელ არეალში ებრაული თემის ცხოვრების ისტორიები, მოიძიოთ
არსებული ებრაული სასაფლაოები გადაიღოთ საფლავის ქვები, მათი
წარწერები ,ამოტვიფრული ნიშნები ,წელთაღრივხვის ნიშნები და შექმენით
შემოქმედებითი პროდუქტი:
შემოქმედებითი პროდუქტი შეგიძლიათ სხვადასხვა სახით წარმოადგინოთ :
1. ფილმი-5-8 წთ.
2.სასაფლაოს პროფილი და გუგლ საიტები .
3.ონლაინ ბროშურები .
კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობაში დაგეხმარებათ კონკურსის
ორგანიზატორების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სადაც დაწვრილებითაა
აღწერილი კონკურსის შესახებ ინფორმაცია და შემოქმედებითი
პროდუქტისათვის შესასრულებელი სამუშაოები აღწერილია დეტალურად.
იხილეთ დანართი1.
დანართი 1.

დავალება უნდა წარმოადგინოთ 28 მარტამდე.
საკონკურსო შემოქმედებითი პროდუქტი შეიძლება იყოს როგორც
ინდივიდუალური ასევე ჯგუფური ნამუშევარი. გამარჯვებულები
დაჯილდოვდებიან ფულადი ჯილდოთი . გისურვებთ წარმატებებს!

რეფლექსია.
გაკვეთილი დავგეგმე ტრენინგზე მიღებული ინფორმაციისა და კონკურსის ორგანიზატორთა
მიერ მოწოდებული მასალების ,კონკურსის დედლაინის მიხედვით. ჩემთვის და ჩემი
მოსწავლეებისათვის ებრაული თემი და მისი კულტურა ,ისტორია ნაწილობრივ ცნობილი იყო
სასწავლო სახელმძღვანელოებში შეტანილი საკითხებიდან. რაც შეეხება ებრაული კულტურის

სწავლებაში სასაფლაოების გამოყენებას ეს საკითხი ნამდვილად სიახლე იყო და პირადად დიდი
დაინტერესება გამოიწვია ჩემში. მაშინვე გადავწყვიტე დამეგეგმა და გამეხორციელებინა
პროექტი, ვინაიდან საჩხერეში, ჩემს რაიონში ებრაული თემი საუკუნეების მანძილზე
მშვიდობიანად თანაცხოვრობდა ქართველებისა და სომხური წარმოშობის საზოგადოებასთან.
ქონდათ თავიანთი სალოცავი, სასაფლაო და ჩართული იყვნენ კულტურულ და ეკონომიკურ
საქმიანობაში. საკითხის ნოვაციურობამ განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია
მოსწავლეებშიც, ამიტომ ავირჩიე საინფორმაციო ტიპის გაკვეთილი. მთავარ მიზნად დავისახე
ცნობიერების ამაღლება ებრაული თემის მიმართ სასაფლაოების შესწავლის მხრიდან. ასევე
საკითხი მოითხოვდა თემში გასვლას, ხალხის მეხსიერებაში შემორჩენილი ისტორიების
შეგროვებას, სასაფლაოების ფოტო-ვიდეო გადაღებას, ებრაული ასო ნიშნების ამოცნობა და
წელთაღრიცხვის სისტემების გამოანგარიშებას, რაც ჩემს პრაქტიკაშიც უცხო იყო და არ
მქონდა გამოცდილება ამ კუთხით.
გაკვეთილი წარიმართა გეგმის მიხედვით. მოსწავლეებს გავაცანი კონკურსის დედლაინი,
სამუშაოს გასამარტივებლად შემოთავაზებული ლინკები, მოსწავლის წიგნი. მოვიძიე და ჯგუფში
სამუშაოდ მოსწავლეებს შევთავაზე ინტერნეტ რესურსი „ებრაული სასაფლაოები საჩხერეში“.
საგაკვეთილო დროში არ გამიწერია(დროის ფაქტორის გამო) მაგრამ გაკვეთილების შემდეგ
მოსწავლეებთან ერთად წავედით ებრაულ სასაფლაოზე. ადგილზე მისვლამ განსაკუთრებით
გაზარდა მოსწავლეთა მოტივაცია კონკურსის მიმართ.
გაკვეთილის განსაკუთრებული კულმინაცია იყო რეფლექსიის ფაზა. მოსწავლეებმა ზუსტად
გაიგეს გაკვეთილის მიზანი და ის საკითხები რაც სამომავლოდ პროექტის მდგრადობას
განაპირობებს. კერძოდ -ცნობიერების ამაღლება ებრაული თემის მიმართ და შემოქმედებითი
პროდუქტის შექმნის საშუალებით მოსწავლეთა კრიტიკული და შემოქმედებითი უნარების
განვითარება.
პედაგოგებს რომელთაც გაუჩნდებათ სურვილი ამ გეგმით გაკვეთილის ჩატარების ვურჩევ
მოარგონ საკუთარი მოსწავლეების საჭიროებებს, მეტი დრო დაუთმონ სასაფლაოს
ეპიტაფიების ამოკითხვას და წელთაღრიცხვის სისტემებზე მუშაობას. გეგმა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია იმით რომ მოსწავლეთა კონკურსის ჩამონათვალი, შესაქმნელი პროდუქტები მე
ჩამოვაყალიბე „კომპლექსურ დავალებად“. კომპლექსურ დავალებას განსაკუთრებული ადგილი
უჭირავს საქართველოს მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ დანერგილ „ახალი
სკოლის მოდელში’’, რომელიც გულისხმობს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის კურუკულუმის დანერგვას. კონკრეტული საკონკურსო საკითხი მასწავლებელს შეუძლია
შეიტანოს მისთვის სასურველ კლასში სასწავლო ერთეულის -მატრიცის გეგმაში და დანერგოს
ყოველწლიურ სასწავლო გეგმაში.
გაკვეთილის გეგმას არ შევცვლიდი ,თუმც მცირედი მოდიფიკაცია შესაძლებელია,
წელთაღეიცხვის სისტემებისა და ებრაული დამწერლობის უკეთ შესწავლის მიზნით. მე პირადად
ვაპირებ ერთი გაკვეთილი დავუთმო პრაქტიკულ სამუშაოს ივრითის დამწერლობისა და
წელთაღრიცხვის ნიშნების ამოცნობა გამოანგარიშებას.

რაც შეეხება ხელისშემშლელ ფაქტორებს, ასეთი იყო საჩხერიდან საარქივო მასალების
ქუთაისში გადატანის პროცესი და საბუთების გამოთხოვა ვერ მოვახერხეთ. რაც შეეხება
პანდემიას მას გაუმკლავდით წესების და რეგულაციების დაცვით. ჩემი აზრით მიუხედავად
ყველაფრისა გაკვეთილი შედგა. იყო შედეგიანი და მიზანზე ორიენტირებული. გავედი მთავარ
შედეგზე მოსწავლეებმა შეძლეს შემოქმედებითი პროდუქტების შექმნა.
მასწ; ნანული შეყლაშვილი. 28.03.21წ.

• დაასათაურეთ გაკვეთილი - „ებრაული კულტურული მემკვიდრეობა ჩვენს თემში“
• სახელი და გვარი, სკოლა/საგანმანათლებლო დაწესებულება, საგანი რომელსაც ასწავლით
ნაილი ხაჭაპურიძე, სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის კეხიჯვარის საჯარო სკოლა, მეწარმეობის
საფუძვლები და სამოქალაქო განათლება;
• თქვენი გაკვეთილის ძალიან მოკლე აღწერა: ებრაული კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა
სასაფლაობის ქვების დახმარებით.
• საგანი : სამოქალაქო განათლება
• თქვენი მოსწავლეების კლასი და ასაკი : კლასი X; ასაკი 15-16
• ხანგრძლივობა - ორი 45 წუთიანი გაკვეთილი
• უკვე ჩაატარეთ სატესტო გაკვეთილი? არა

1.კონტექსტი გაკვეთილის/პრობლემისთვის – რამდენად კავშირშია ეს თემატიკა იმ საგანთან
რასაც ასწავლით? არის რამე პრობლემა, რომელსაც ეხებით ამ გაკვეთილით?
❖ ქალაქი ქარელი და მისი მიმდებარე სოფლები, საუკუნეების წინ დასახლებული იყო
სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფებით. წლების შემდეგ მათი უმრავლესობის რაოდენობა
შემცირდა. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ებრაული თემი იყო, რომელთა კვალი დღემდე
ეტყობა ქარელს. თაობათა ცვლის შედეგად ადგილობრივი მაცხოვრებლების
უმრავლესობა აღარ ფლობს ინფორმაციას ებრაული კულტურისა და ცხოვრების წესის
შესახებ. მათთგან მხოლოდ რამოდენიმე სახლი, სინაგოგა და ებრაული სასაფლაო დარჩა
ქალაქს. სასაფლაოს, ხანდაზმულობის გამო, ყურადღებას ვეღარ აქცევენ თემის
წარმომადგენლები. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ქართველმა ახალგაზრდებმა მეტი
შეიტყონ ქარელელი ებრაელების კულტურისა და ქართულ-ებრაული მეგობრობის შესახებ.

გახდნენ ტოლერანტულები, მათგან დანატოვარ კულტურულ მემკვიდრეობას
საკუთარივით მოუფრთხილდნენ და შემოუნახონ მომავალ თაობებს.
❖ სამოქალაქო განათლების სწავლება ეფუძნება მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი
პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებასა და ცნობიერების ამაღლებას. ტოლერანტობა
სამოქალაქო განათლების ერთ-ერთ მთავარ ცნებას წარმოადგენს, რომელიც ემსახურება
მოსწავლეებში განსხვავებული რელიგიისა და კულტურის მქონე ადამიანების
პატივისცემას. აქედან გამომდინარე გაკვეთილის თემა ზუსტად შეესაბამება საგნის
მიზნებს.

2. საერთო/საბაზისო აზრი – ეს არის ის ძირითადი იდეა, ცოდნა, რაც გსურთ რომ თქვენმა
მოსწავლემ მიიღოს ამ გაკვეთილიდან. 10 წლის შემდეგ, როდესაც ისინი ინფორმაციას
დაივიწყებენ, რა დარჩება მათ მეხსიერებაში??
მოსწავლეები გაეცნობიან ებრაულ კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლებს მათ თემში. რაც
დაეხმარებათ გაიაზრონ რამდენად მნიშვნელოვანია სხვა ეთნოსის კულტურის პატივისცემა და
გაფრთხილება. ასევე რესურსების დახმარებით შეიტყობენ ტოლერანტობის რეალურ მაგალითებს
ქართველებისა და ებრაელების თანაცხოვრებიდან. მათთვის ცნება ტოლერანტობა პრაქტიკული
მაგალითებით უფრო გასაგები გახდება და ასევე სტიმული, რომ თავადაც გააგრძელონ
ქართულ-ებრაული მეგობრობა მათი ძეგლების დაცვით.
ვფიქრობ, ყველაზე მნიშნელოვანს ქართულ-ებრაული მეგობრობის ისტორიას აღმოაჩენენ ამ
გაკვეთილებიდან და ეს დარჩება სამუდამოდ მათ მეხსიერებაში.
3. მიზნები/ამოცანები: რა არის ამ გაკვეთილის მიზანი/ამოცანები? ჩამოთვალეთ: რა ცოდნას
მიიღებენ მოსწავლეები, რა უნარებს განივითარებენ, როგორ იმოქმედებს მათ ქცევაზე
მომავალში.
●

მოსწავლეებმა გაიაზრონ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მნიშვნელობა;

●
●
●
●
●

გააცნობიერონ საქართველოს კულტურულ-ეთნიკური მრავალფეროვნების არსი, რის
საფუძველზეც ჩამოუყალიბდებათ მათდამი პატივისცემა;
პატივი სცენ სხვა ეთნოსისა და რელიგიის მქონე ადამიანებს;
ებრაული კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა და პოპულარიზაცია ჩვენს თემში.;
გაეცნონ ებრაულ-ქართული მეგობრობის ისტორიებს, რომელიც ტოლერანტობის
არაჩვეულებრივი მაგალითია;
გაეცნობიან და შეისწავლიან ებრაულ სიმბოლოებსა და ეპიტაფიებს კითხვას საფლავის
ქვებით დახმარებით;

4. რა რესურსები გჭირდებათ? ჩამოთვალეთ ყველა რესურსი, ეს შეიძლება იყოს ლინკები,
სპეციფიური ფილმები და ინტერვიუები. ასევე თან დაურთეთ საკითხავი მასალები, რომელსაც
გამოიყენებთ ან გამოიყენეთ.
❖ Jewish Cemeteries in the Classroom - An ESJF Guide by ESJF - issuu ( ინგლისურ მასალებს
ეტაპობივრად ვთარგმნი და პირველი გაკვეთილის რესურსებად გამოვიყენებ)
❖ Esther Zyskina - ს მიერ შექმნილი რესურსები ეპიტაფიების კითხვის წესზე და
განმარტებების შესახებ. ( გამოვიყენებ მეორე გაკვეთილი რესურსად)
❖ ვახუშტი
ბატონიშვილის
„აღერა
სამეფოსა
საქართველოსა“
http://dspace.gela.org.ge/bitstream/123456789/4934/4/VaxuShti-agcerai%20sameposi%20sa
kartvelosi.pdf (პირველი გაკვეთილის რესურსი)
❖ ქარელის
რაიონის
რუქა
https://www.google.com/search?q=%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%
83%9A%E1%83%98+%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%90&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=2ahUKEwjFoebqvY3wAhV6g_0HHYGzBIQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bi
h=625#imgrc=vLcruYNl4CD1SM (პირველი გაკვეთილის რესურსი)
❖ მატერიალური რესურსები: კალამი, თაბახის ფურცლები, კომპიუტერი, პროექტორი,
ფლიფჩარტი, ცარცი, მარკერი.
❖ მოწვეული მოსწავლეების მიერ მოძიებული ვიდეო და ფოტო რესურსები, არქივის
მასალები და ინტერვიუს მასალები, რომელიც ჩაატარეს ბატონ ანზორ მოშიაშვილთან და
იზოლდა მოშიაშვილთან.

5. არის რამე საბაზისო უნარები, რომლის ქონაც აუცილებელია თქვენი მოსწავლეებისთვის? თუ
ასეა ჩამოთვალეთ.
●
●
●
●
●
●

წაკითხულის გააზრების უნარი
მოსმენის უნარი
ინფორმაციის აღქმის და დამუშავების უნარი
თანამშრომლობის უნარი
ანალიზის უნარი
რუკაზე ორიენტაციის უნარი

6. გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები: თუ წააწყდით რაიმე ტიპის გამოწვევას გაკვეთილის
ჩატარების პროცესში? როგორ გადაწყვეტთ/გადაწყვიტეთ??
პანდემიის გამო არ გვაქვს უფლება დავგეგმოთ ექსკურსია ებრაული სასაფლაოსა და სინაგოგის
მოსანახულებლად. ამიტომ ორმა მეთერტმეტე კლასელმა ხატია კაბისაშვილმა და თემურ
ცეცხლაძემ, რომლებიც მონაწილეობენ ამ პროექტის მოსწავლეთა კონკურსში, მოინახულეს ეს
ადგილები და მოაგროვეს გაკვეთილისთვის საჭირო რესურსები. ფოტოსურათები, ვიდეოები და
წიგნები. ასევე ინტერვიუ აიღეს ქარელის სინაგოგის რაბინისგან, ბატონ ანზორ მოშიაშვილისგან
და ისრალეში მცხოვრები იზოლდა მოშიაშვილთან. გაკვეთილები მათთან ერთად
ინტეგრირებულად ჩატარდება, სადაც ისინი ინფორმაციის გადაცემის და გამოცდილების
გაზიარების პროცესში მიიღებენ მონაწილეობას.
7. მოგვიყევით დეტალურად, როგორ განახორციელებთ გაკვეთილს? (ჯგუფური მუშაობა,
აქტივობები).
პირველი გაკვეთილი

მისალმება, გაკვეთილის მიზნის გაცნობა, მოსწავლეების მოტივირება და წინარე ცოდნის
გააქტიურება ცნება ტოლერანტობის შესახებ; (3 წუთი)
ინფორმაციის გაცნობა ებრაელი თემის შესახებ: როდის ჩამოსახლდნენ და სად იყო მათი
განსახლების არეალი. (რუკის დახმარებით) (6 წუთი)
მოსწავლეები დაიყოფიან ოთხ ჯგუფად და შემთხვევითობის პრინციპით აირჩევენ წინასწარ
მომზადებულ რესურსებს ებრაული კულტრული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ. (საფლავები;
სინაგოგა; სიმბოლოები; ტრადიციები) (8 წუთი)
ინფორმაციის გაცნობის შემდეგ ჯგუფიდან არჩეული ლიდერები წარადგენენ მათ თემებს. (8 წუთი)
მინი დისკუსია - შედარებითი ანალიზი ქართული და ებრაული კულტურის შესახებ. (5 წუთი)
მოწვეული მეთერთმეტე კლასელები ჩაუტარებენ პრეზენტაციას თემაზე „ქარელელი ებრაელები“
(8 წუთი) (ვიდეო და ფოტო მასალები)
პრეზენტატორებთან კითხვა-პასუხი ( 4 წუთი)
შეჯამება (2 წუთი)
1.
2.
3.
4.

რა შეიტყვე ახალი ამ გაკვეთილიდან?
რამ დაგაინტერესა ყველაზე მეტად?
რის გაგებას ისურვებდი მომავალში?
რომელი უნარები გაიუმჯობესე?

საშინაო დავალება: მოიძიონ ინფორმაცია ჯგუფების მიხედვით განაწილებულ თემებთან
დაკავშირებით.
მეორე გაკვეთილი
მისალმება, გაკვეთილის მიზნის გახსენება (1 წუთი)
დავალების წარდგენა: ჯგუფების პრეზენტაციები თემების მიხედვით (8 წუთი)

მინი ლექცია - ებრაული სიმბოლოებისა და ეპიტაფიების წაკითვის წესი (5 წუთი)
ჯგუფური სამუშაო - მოსწავლეებს დაურიგდებათ საფლავის ქვის სურათები, მასწავლებლის
დახმარებით წაიკითხავენ ებრაულ სიმბოლოებს, თარიღებსა და წარწერებს. რომელსაც
გადაიტანენ ფურცელზე და მოამზადებენ პოსტერზე გადასატანად. (8 წუთი)
მოწვეული მოსწავლეები გააცნობენ ქარელის ებრაული სასაფლაოს სურათებს და ინტერაქტიული
მეთოდით ერთობლივად შეეცდებიან განმარტონ მათზე დატანილი ებრაული წარწერები. ( 6 წუთი)
მინი ლექცია - როგორ და რატომ უნდა დავიცათ ებრაული კულტურული მემკვიდრეობა ჩვენს
თემში. (4 წუთი)
ჯგუფური სამუშაო - საინფორმაციო პოსტერის გაკეთება „რა არის ებრაული კულტურული
მემკვიდრეობა და რატომ უნდა დავიცვათ ის“ და მისი პრეზენტაცია ჯგუფების მიხედვით (10
წუთი) (შესვენებაზე მათ გამოფენა სკოლის საინფორმაციო კედელზე)
შეჯამება წერილობით ( 3 წუთი)
5.
6.
7.
8.

რა შეიტყვე ახალი ამ გაკვეთილიდან?
რამ დაგაინტერესა ყველაზე მეტად?
რის გაგებას ისურვებდი მომავალში?
რომელი უნარები გაიუმჯობესე?

8. განვრცობადობა: როგორ შეიძლება ამ ცოდნის გადაცემა სხვა
არეალში/სკოლებში/მოსწავლეებში?
✔ მოსწავლეების ჯგუფების მიხედვით გააკეთებენ თემატურად პოსტერებს, რომლებსაც
გააკრავენ საინფორმაციო დაფაზე, სადაც სხვა მოსწავლეებსაც შეეძლებათ გაეცნონ
ინფორმაციას ებრაული საფლავების, სიმბოლოების, ტრადიციებისა და სინაგოგის
შესახებ.
✔ ინფორმაციის გავრცელებაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს უფროსს კლასელების
მიერ შექმნილი დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც კონკურსის დასრულების შემდეგ
წარვუდგენთ სასკოლო საზოგადოებას. ასევე მისი აქტიური გავრცელება მოხდება თემში,

რომელიც ხელს შეუწყობს ებრაული კულტურული მემკვიდრეობისადმი ცნობიერების
ამაღლებას. (სოციალური ქსელის დახმარებით)
✔ საინფორმაციო შეხვედრებს დავგეგმავთ სასწავლო პლატფორმა Team - ში, რომელითაც
დავუკავშირდებით რაიონში არსებულ სკოლების მოსწავლეებს და მივაწოდებთ
ინფორმაციას ებრაული სასაფლაოების შესახებ. (დოკუმენტური ფილმის ჩვენება)
9.გავლენა: როგორი გავლენა ექნება თქვენს გაკვეთილს ებრაული სასაფლაოების დაცვის
ნაწილში?
⮚

⮚

მოსწავლეები გაიზარებენ ებრაული კულტურული მემკვიდრეობის და მათი დაცვის
აუცილებლობის მნიშვნელობას. მიღებულ ცოდნას კი გაუზიარებენ სასკოლო
საზოგადოებას, თემს და სხვა სკოლის მოსწავლეებსაც. ეს კი გაზრდის ინტერესს და
მოტივაციას მოსწავლეებში, რომ პატივი სცენ ებრაულ სასაფლაოს და დაიცვან ის.
ადგილობრივი ხელისუფლება მეგობრობს ქარელელ ებრაელებთან. ორი წლის წინ
ერთობლივად
განაახლეს
ებრაელის
მხატვრის მიერ გამოყვანილი წყარო.
თანამშრომლობის პრეცედენტი უკვე არსებობს. აქედან გამომდინარე, დარწმუნებულები
ვართ, რომ მხარდაჭერა გვექნება ებრაული სასაფლაოს დაცვის პროცესში
თანამშრომლობის. ერთობლივად შევძლებთ სასაფლაოს დასუფთავებას და მისი
შენარჩუნებისთვის საჭირო მოქმედებების განხორციელებას. (თუ პანდემია მოგვცემს
საშუალებას)

10. მდგრადობა: როგორ დაეხმარება გაკვეთილი განგრძობადი ინტერესის გაჩენას ებრაული
სასაფლაოების მიმართ? როგორც საზოგადოებაში, ასევე კონკრეტულად თინეიჯერებში?
●

პროექტში ჩართულმა მოსწავლეებმა დიდი როლი ითამაშეს თანაკლასელებსა და
თინეიჯერებში ებრაული სასაფლაოების მიმართ ინტერესის გაჩენაში. ეს იქცა
გამაერთიანებელ ძალად, სადაც ყველა მათი მეგობარი და ნაცნობი ერთობლივად ჩაერთო.
ოჯახის წევრებშიც გააღვივეს ინტერესი, მათ გარშემო თუ ვინმე რამეს შეიტყობდა
ებრაული სასაფლაოს და ებრაელების შესახებ ატყობინებდნენ. ამ პროექტმა თავიდან
აღმოგვაჩენინა ებრაული თემი ჩვენს ქალაქში. დარწმუნებული ვარ, მოსწავლეების მიერ

●

მომზადებული დოკუმენტური ფილმი ბევრ ადამიანს დააინტერესებს და გაუჩენს
პატივიცემის გრძნობას ებრაული კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ.
დოკუმენტურ ფილმზე მუშაობისას დავუკავშირდით ისრაელში მცხოვრებ ქარელელ
ებრაელებს. მათ შორის იყო იზოლდა მოშიაშვილი, რომელიც არის საქართველოს
ებრაელთა კონგრესის წევრი და დიდ როლს თამაშობს ქართულ-ებრაული
ურთიერთობების შენარჩუნებაში. მაისსში აპირებს საქართველოში ჩამოსვლას. ის,
აუცილებლად გვეწვევა სკოლაში და შეხვდება ჩვენს მოსწავლეებს, რომელიც ერთგვარად
გაგრძელება იქნება გაკვეთილისაც და პროექტისაც. ჩვენი თანამშროლობა ხელს შეუწყობს
პროექტის მდგრადობას.

მოსწავლეების მიერ შესრულებული სამუშაოები შეფასდება განმავითარებელი შეფასებით
ჯგუფური სამუშაოს შეფასების რუბრიკა
ჯგუფური მუშაობის შეფასების სქემა
კრიტერიუმე
ბი

დაბალი

საშუალო

კარგი

საუკეთესო

ჯგუფის მიე
რ ინსტრუქც
იის გააზრებ
ა და
სამუშაოს
დაგეგმვა

ჯგუფმა ინსტ
რუქცია ვერ
გაიაზრა,
სამუშაო ვერ
დაგეგმა,ამიტ
ომაც მისი საქ
მიანობა სტიქ
იური იყო

ჯგუფმა ინსტრუ
ქცია
ნაწილობრივ
გაიაზრა,
სამუშაო
დაგეგმა,
თუმცა გეგმიდან
გადაუხვია

ჯგუფმა სამუშაო ი
ნსტრუქცია
გაიაზრა, სამუშაო
დაგეგმა, მაგრამ დ
როდადრო უხდებ
ოდა გეგმიდან გად
ახვევა

ჯგუფმა სამუშაო ინსტრ
უქცია კარგად გააცნობი
ერა,სამუშაო კარგად და
გეგმა და შეასრულა გეგმ
ით გათვალისწინებულიყ
ველა პუნქტი

ჯგუფის მიე
რ ჩანახატზე
მუშაობა

სათაური არ
შეესაბამებო
და შინაარსს,
ტექსტის
შინაარსი არ
შეესაბამებო
და სამუშაოს
მიზანს,
ტექსტი არ
იყო
გრამატიკულ
ად
გამართული

სათაური
შეესაბამებოდა
შინაარსს,
ტექსტის
შინაარსი
ნაწილობრივ
შეესაბამებოდა
სამუშაოს
მიზანს, ტექსტი
არ იყო
გრამატიკულად
გამართული

სათაური
შეესაბამებოდა
შინაარსს,
ტექსტის შინაარსი
ნაწილობრივ
შეესაბამებოდა
სამუშაოს მიზანს,
ტექსტი
ნაწილობრივ იყო
გრამატიკულად
გამართული

სათაური შეესაბამებოდა
შინაარსს, ტექსტის
შინაარსი სრულად
შეესაბამებოდა
სამუშაოს მიზანს,
ტექსტი იყო
გრამატიკულად
გამართული

ჯგუფის მიე
რ სამუშაოს
გაფორმება

შესრულებუ
ლი სამუშაოს
ხარისხი იყო
დაბალი,
ილუსტრაციე
ბი არ
შეესაბამებ-ო
და თემას,
წარწერები
არ
შეესაბამებო
და ნახატებს

შესრულებული
სამუშაოს
ხარისხი იყო
საშუალო დონის,
ილუსტრაციები
ნაწილობრივ
შეესაბამებოდა
თემას,
წარწერები არ
შეესაბამებოდა
ნახატებს

შესრულებული
სამუშაოს ხარისხი
იყო საშუალო
დონის,
ილუსტრაციები
შეესაბამებოდა
თემას,
წარწერები შეესაბ
ამებოდა ნახატებს

შესრულებული
სამუშაოს ხარისხი იყო
მაღალი დონის,
ილუსტრაციები
შეესაბამებოდა თემას,
წარწერები შეესაბამებო
და ნახატებს

ჯგუფის მიე
რ
შესრულები
ლი სამუშოს
პრეზენტაცი
ა

ჯგუფის წევრ
ებიარ აქტიუ
რობდნენ,ჯგ
უფის წევრებ
ს შორის არ შ
ეინიშნებოდა
თანამშრომლ

ჯგუფის წევრები
ს ნაწილია
ქტიურობდა,ჯგუ
ფის წევრებს შო
რის ნაწილობრივ
შინიშნებოდა თა
ნამშრომლობითი

ჯგუფის წევრები ა ჯგუფის წევრები აქტიუ
ქტიურობდნენ,ჯგ რობდნენ,ჯგუფის წევრე
უფის წევრებს შო ბს შორის იყო თანამშრო
რის შეინიშნებოდა
მლობითიგარემო,
თანამშრომლობი
ლოგიკური კავშირი იყო
თი გარემო, თუმცა
თანმიმდევრული
ლოგიკური

ობითი გარემ
ო, ლოგიკური
კავშირი იყო
დარღვეული

გარემო,
ლოგიკური
კავშირი იყო
ნაწილობრივ
თანმიმდევრული

კავშირი არ იყო
თანმიმდევრული

ინფორმაციის მოძიების განმავითარებელი შეფასების რუბრიკა

მოძიებული მასალა შეესაბამება საკითხს/თემას
საშუალო
გამოყენებულია
მრავალფეროვანი კარგი
საიფორმაციო წყარო/საშუალება
მოპოვებული ინფორმაცია ორგანიზებულია საუკეთესო
საკითხების მიხედვით და მრავალფეროვანია
დისკუსიის განმავითარებელი შეფასება

მოსმენა
საუბარი

არავერბალური
კომუნიკაცია

საშუალო

კარგი

საუკეთესო

ყოველთვის უსმენს და
თვალყურს ადევნებს
ორატორს
მკაფიოდ მეტყველებს
და უყურებს
მსმენელებს

ხშირად უსმენს და
უყურებს ორატორს

იშვიათად უსმენს და
უყურებს ორატორს

ძირითადად
მეტყველება გასაგებია
და უყურებს
მსმენელებს
ხშირად შეუძლია
დაამყაროს

მეტყველება
არამკაფიოა,
მსმენელებს უჭირთ
გაგება
იშვიათად იყენებს
არავერბალურ

შეუძლია ეფექტურად
აღიქვას და
გამოიყენოს

მონაწილეობა

კოოპერაცია

მოსაზრებების
არგუმენტირება

არავერბალური
კომუნიკაციის
ფორმები (თვალით,
ჟესტებით,
გამომეტყველებით,
ხმით)
უჩვენებს ინტერესს
დისკუსიის თემისადმი
საჭირო
კომენტარებითა და
აზრების გამოთქმით
თანამშრომლობს
თანაკლასელებთან,
აცლის სხვებს აზრის
გამოთქმას და იცავს
დისკუსიის წესებს

არავერბალური
კონტაქტი

კომუნიკაციის
ფორმებს

ძირითადად
გამოხატავს ინტერესს.
კომენტარები და
აზრები ყოველთვის
არაა თემის შესატყვისი
ძირითადად
თანამშრომლობს
თანაკლასელებთან,
ზოგჯერ ერთვება
სხვის საუბარში,
ძირითადად იცავს
დისკუსიის წესებს
მოსაზრების
გასამყარებლად
გამოყენებულია
სადავო ფაქტები და
ცნებები

მცირე ინტერესი აქვს.
არ გამოხატავს ან ვერ
უკავშირებს თავის
მოსაზრებებს
სადისკუსიო თემას
იშვიათად
თანამშრომლობს და
იცავს დისკუსიის წესებ

მოსაზრება
მოსაზრება
ორიგინალურია და
მოკლებულია
გამყარებულია
ლოგიკურ კავშირს
ფაქტებით, ცნებებით.
საკითხთან და არ არის
არის ლოგიკური
გამყარებული
კავშირი საკითხთან
ფაქტებით
გაკვეთილი ჩატარებული არ მაქვს, ამიტომ ამ ეტაპზე თვითრეფლექსიას ვერ დავწერ.

I შესავალი
• დაასათაურეთ გაკვეთილი
ებრაელი ბიბლიური (თორა) პერსონაჟების - მამამთავართა და დავით მეფის საფლავები; მათი
ისტორია და მნიშვნელობა ებრაელებისა და სხვა ხალხებისათვის.
• სახელი და გვარი, სკოლა/საგანმანათლებლო დაწესებულება, საგანი რომელსაც ასწავლით
ნიკოლოზ ცხომელიძე; საერო გიმნაზია „შავნაბადა“
593 367 467
• თქვენი გაკვეთილის ძალიან მოკლე აღწერა (1-2 წინადადება)
გაკვეთილზე განიხილება:
1. ზოგადად საფლავების მნიშვნელობა;
2. ებრაელ მამამთავართა და დავით მეფის საფლავები; მათი ისტორია და მნიშვნელობა
ებრაელებისა და სხვა ხალხებისათვის.
• საგანი (მაგალითად: ეთიკა, ისტორია, რელიგია)
რელიგიების ისტორია
• თქვენი მოსწავლეების კლასი და ასაკი
IX კლასი; 14-15 წლის
• ხანგრძლივობა (მაგალითად ორი 45 წუთიანი გაკვეთილი)
ერთი 45 წუთიანი გაკვეთილი
• უკვე ჩაატარეთ სატესტო გაკვეთილი? (დიახ/არა)
დიახ
1. კონტექსტი გაკვეთილის/პრობლემისთვის – რამდენად კავშირშია ეს თემატიკა იმ საგანთან
რასაც ასწავლით? არის რამე პრობლემა, რომელსაც ეხებით ამ გაკვეთილით?

თემატიკა პირდაპირ კავშირშია საგანთან, რადგან რელიგიების ისტორია ამ საკითხებს სწავლობს,
როგორც იუდაიზმის, ასევე ქრისტიანობისა და ისლამის ისტორიაში.
რაიმე განსაკუთრებული პრობლემა არ არის, მხოლოდ ხაზი გაესმება იმას, რომ ეს საფლავები
რამდენიმე რელიგიის წმინდა ადგილებია და მათი მდებარეობა დღემდე სადავოა სხვადასხვა
რელიგიის წარმომადგენლებისათვის.
2. საერთო/საბაზისო აზრი – ეს არის ის ძირითადი იდეა, ცოდნა, რაც გსურთ რომ თქვენმა
მოსწავლემ მიიღოს ამ გაკვეთილიდან. 10 წლის შემდეგ, როდესაც ისინი ინფორმაციას
დაივიწყებენ, რა დარჩება მათ მეხსიერებაში?
მოსწავლეები, რომლებიც ამ გაკვეთილს მოისმენენ, მათ დაამახსოვრდებათ, რომ აღნიშნული
საფლავები წარმოადგენენ დიდი წმინდანების განსასვენებლებს, რამდენიმე რელიგიის წმინდა
ადგილებს და შეიცავენ სულიერად და ისტორიულად უმნიშვნელოვანეს საკითხებს.
3. მიზნები/ამოცანები: რა არის ამ გაკვეთილის მიზანი/ამოცანები? ჩამოთვალეთ: რა ცოდნას
მიიღებენ მოსწავლეები, რა უნარებს განივითარებენ, როგორ იმოქმედებს მათ ქცევაზე
მომავალში.
გაკვეთილის მიზანია:
- მოსწავლეები გაეცნონ ებრაელი ხალხის დიდ წმინდანებს და გაიაზრონ მათი საფლავების
მნიშვნელობას, როგორც ებრაელებისათვის, ასევე ქრისტიანებისა და მუსლიმებისათვის;
- დაინახონ და ებრაელთა მაგალითზე ისწავლონ წინაპრებისა და ღირსეული პიროვნებების
პატივისცემა და მათი ღვაწლის დაფასება.
ამოცანები:
- გაკვეთილის დაგეგმვა;
- გაკვეთილის ჩატარება შესაბამისი გეგმით.
4. რა რესურსები გჭირდებათ? ჩამოთვალეთ ყველა რესურსი, ეს შეიძლება იყოს ლინკები,
სპეციფიური ფილმები და ინტერვიუები. ასევე თან დაურთეთ საკითხავი მასალები,
რომელსაც გამოიყენებთ ან გამოიყენეთ.

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83
%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%8
3%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph%27s_Tomb
ბიბლია (თორა)
სლაიდს გამოვაგზავნი დანართის სახით
5. არის რამე საბაზისო უნარები, რომლის ქონაც აუცილებელია თქვენი მოსწავლეებისთვის?
თუ ასეა ჩამოთვალეთ.
მათ უნდა ქონდეთ გარკვეული ცოდნა გაკვეთილზე წარმოდგენილი ადამიანების შესახებ
6. გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები: თუ წააწყდით რაიმე ტიპის გამოწვევას
გაკვეთილის ჩატარების პროცესში? როგორ გადაწყვეტთ/გადაწყვიტეთ?? (მაგალითად:
პანდემიის პირობებში მოსწავლეებს არ შეეძლოთ წვეოდნენ სასაფლაოს ჯგუფურად, ამიტომ
მე მომიწია თავად გადამეღო ფოტოები)
გაკვეთილის თემიდან გამომდინარე, რაიმე ტიპის გართულება არ ყოფილა, გარდა ფოტო
მასალების სიმწირისა
7. მოგვიყევით დეტალურად, როგორ განახორციელებთ გაკვეთილს? (ჯგუფური მუშაობა,
აქტივობები).
რადგანაც ჩვენს გიმნაზიაში ისწავლება რელიგიების ისტორია, მოსწავლეებს გავლილი აქვთ ძველი
აღთქმის (თორა) ისტორია და ფლობენ გარკვეულ ცოდნას იუდაიზმისა და მისი ისტორიის შესახებ,
მათ შორის იმ ადამიანებისა და მათი მოღვაწეობის შესახებ, რომელთა საფლავებზეც და
ცხოვრებაზეც უნდა ვისაუბროთ.
შესაბამისად საგაკვეთილო პროცესი (45 წუთი) წარიმართება ინტერაქტივის პრინციპით,
კითხვა-პასუხით, ადრე ნასწავლი საკითხების გახსენებითა და გავრცობით.
მოსწავლეებს დავაჯგუფებ ოთხ ჯუფად, დისტანცირების გათვალისწინებით და თითო გუნდს
მივცემ აღნიშნულიდან ერთ რომელიმე პიროვნებას, აბრაამი, ისააკი, იაკობი და დავითი; მათ უნდა
გაიხსენონ აღნიშნული პიროვნებების განსაკუთრებულობა და დაასაბუთონ - რატომ არის მათი
საფლავები ასეთი პატივისცემის ობიექტი და გააცნობენ 2-3 წუთიანი მინი პრეზენტაციებით
ერთმანეთს.

რა თქმა უნდა ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებენ ჩემგან ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
8. განვრცობადობა: როგორ შეიძლება ამ ცოდნის გადაცემა სხვა
არეალში/სკოლებში/მოსწავლეებში?
რადგან ისრაელი არის ტურისტულად (და არამხოლოდ ტურისტულად) მიმზიდველი ქვეყანა,
როცა იმოგზაურებენ თვითონ ან სხვები, ასეთი მნიშვნელოვანი სასაფლაოების (როგორც სიწმინდე
და ტურისტული ობიექტი) არსებობის შესახებ, ასევე იქ დასაფლავებული პირების ისტორიის
შესახებ გადასცემენ თავიანთ ცოდნას.
9. გავლენა: როგორი გავლენა ექნება თქვენს გაკვეთილს ებრაული სასაფლაოების დაცვის
ნაწილში?
რადგანაც თემა შეეხება უდიდესი პიროვნებების საფლავებს და მათდამი პატივისცემით
დამოკიდებულებას, ვფიქრობ არამხოლოდ ებრაული, არამედ ზოგადად ყველა საფლავის მიმართ
აუმაღლდებათ მოკრძალების, დაცვის და პატივისცემის გრძნობა.
10. მდგრადობა: როგორ დაეხმარება გაკვეთილი განგრძობადი ინტერესის გაჩენას ებრაული
სასაფლაოების მიმართ? როგორც საზოგადოებაში, ასევე კონკრეტულად თინეიჯერებში?
ვფიქრობ მოსწავლეები, რომლებიც ამ გაკვეთილს მოისმენენ, გაიაზრებენ, თუ როგორ საკრალურ
მნიშვნელოვას ანიჭებენ ებრაელები განსაკუთრებულ ადამიანთა საფლავებს, როგორ კრძალვითა
და პატივისცემით ეპყრობიან მათ და როგორ ლოცულობენ მათთან, ეს რა თქმა უნდა საინტერესო
და დასაფასებელი იქნება მათი მხრიდან.

გაკვეთილის ჩატარება

1. მიეცით მოტივაცია თქვენს სტუდენტებს; როგორ მაოხდენთ მათ მოტივირებას გაკვეთილის
დასაწყისში? როგორ გახსნით თემას?
რადგან გაკვეთილის თემა ეხება განსაკუთრებულ პიროვნებებს და მათ საფლავებს, პირველ რიგში
გაკვეთილის დაწყებისას უნდა დაისვას რამდენიმე კითხვა:
- რას ნიშნავს, როგორი უნდა იყოს ერისთვის საამაყო პიროვნება?
- რა უნდა გააკეთოს პიროვნებამ, რომ ის გახდეს ეროვნული გმირი და სამაგალითო პიროვნება?

- რას ნიშნავს სასაფლაო?
- რა მნიშვნელობა აქვთ მათ, ადამიანის, ოჯახის, ქვეყნისა და ისტორიისთვის?
- შეიძლება თუ არა საფლავი გვაწვდიდეს რაიმე საინტერესო და მნიშვნელოვან ინფორმაციას?
- გინახავთ თუ არა ისეთი საფლავი, რომელიც რაიმე განსაკუთრებულ ინფორმაციას გაწვდიდათ?
ამის შემდეგ შესაძლებელია კონკრეტულ თემაზე გადასვლა.

2. გაკვეთილი:
ა. აღწერეთ გაკვეთილის თითოეული ფაზა
ბ. მიუთითეთ თითოეული ფაზის ხანგრძლივობა

#

აქტივობების
აღწერა

1.

- მისალმება;
- საორგანიზაციო
საკითხების
მოგვარება
(ტექნიკური
საკითხი, სლაიდის
მომზადება და ა.შ.)
- გაკვეთილის
გახსნა და თემის
გაცნობა:

2.

- ზოგადი საუბარი
სასაფლაოების
შესახებ;
- რა მნიშვნელობა
აქვთ მათ,
ადამიანის,
ოჯახის, ქვეყნისა
და
ისტორიისთვის?
- შეიძლება თუ არა
საფლავი
გვაწვდიდეს რაიმე
საინტერესო და
მნიშვნელოვან
ინფორმაციას?
- გინახავთ თუ არა
ისეთი საფლავი,
რომელიც რაიმე

გამოყენებული
მეთოდი/მეთოდები

კლასის
ორგანიზების
ფორმა/ფორმები

სასწავლო
რესურსები

დრო (წთ)

2 წთ.

- კითხვა-პასუხი;
- თხრობა.

- მთელი კლასი,
ინდივიდუალურად.

5 წთ.

განსაკუთრებულ
ინფორმაციას
გაწვდიდათ?

3.

4.

5.

6.

- კლასის დაყოფა
ოთხ ჯგუფად,
მოსწავლეების
სურვილის
მიხედვით (4-5
კაციანი ჯგუფები)
- ჯგუფებისთვის
სამუშაო თემის
მიწოდება 1. აბრაამი;
2. ისააკი;
3. იაკობი;
4. დავითი.

2 წთ.

- ამ ბიბლიურ
პერსონაჟების
განსაკუთრებული
ეპიზოდების,
პიროვნული
ღირსებებისა და მათი
როლის გახსენება
რჩეული ერის
წარმატებისათვის
- პრეზენტაცია

- ჯგუფების მიერ
მცირე
პრეზენტაციების
წარდგენა,
რომელშიც
გადმოსცემენ
აღნიშნული
პიროვნებების
ცხოვრების
უმნიშვნელოვანეს
მომენტებს
- ძირითადი
- პრეზენტაცია;
გაკვეთილი - თხრობა.
განვიხილავთ
ზემოთ
ჩამოთვლილ
უდიდეს ადამიანთა
ცხოვრების

- ჯგუფური

- ფოტოები

- ჯგუფური

- მასწავლებელი

5 წთ.

10 წთ

- სლაიდი

18 წთ

ყველაზე
მნიშვნელოვან
მოვლენებს, მათ
როლს რჩეული
ერის
ჩამოყალიბების
საქმეში და
შესაბამისად
როგორ
დაიმსახურეს
ამდენი ადამიანის
და რელიგიის
პატივისცემა.

7.

- ასევე ყურადღება
გამახვილდება მათ
მიერ ღმერთისა და
ეროვნულობისადმ
ი, თორასა და
რწმენისადმი
დამოკიდებულება
ზე
- დამატებითი
საკითხების
განხილვა (ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში)

- კითხვა-პასუხი;
- თხრობა.

- მთელი კლასი
ინდივიდუალურად;
- მასწავლებელი

3 წთ.

3. შეაჯამეთ აქტივობა: როგორ შეაფასებთ სტუდენტების კომპეტნციებს, ან უნარებს და
ცოდნას, რომელიც მიიღეს თქვენმა მოსწავლეებმა? მაგალითად, დაავალეთ ვიზუალური
პროექტის შექმნა, წერითი დავალება და ა.შ.

მოსწავლეებმა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მიიღეს ებრაელ მამამთავართა საფლავების
შესახებ. შესაძლებელიააღმოჩნდა, რომ წარმოდგენილი ფოტომასალა არ ჰქონდათ ნანახი და ეს
საინტერესო სიახლე იყო მათთვის.
მათ მიერ წარმოდგენილ მინი პრეზენტაციებზე, გადმოსცეს ზოგადი ცნობები აღნიშნულ
პიროვნებებზე, და ხაზი გაუსვეს ერთ ან ორ მნიშვნელოვან საკითხს მათი ცხოვრებიდან. ძირითად
გაკვეთილზე კი განსაკუთრებულად ვისაუბრეთ მათ რირსებებზე და როლზე რჩეული ერის
ჩამოყალიბებაში.
გაკვეთილის ბოლოს, ოთხივე ჯგუფს მივეცი საპრეზენტაციო დავალებები:
მოიძიონ სხვადასხვა ბიბლიური პერსონაჟების საფლავის ფოტოები და მოამზადონ
პრეზენტაციები მათ შესახებ;

რეფლექსია
გთხოვთ აღწერეთ თქვენი გაკვეთილის და გამოცდილების შეფასება ამ კითხვების
დახმარებით
• როგორი იყო თქვენი გამოცდილება ამ გაკვეთილის ჩატარებისას?
სასაფლაოების თემაზე უკვე მქონდა ჩატარებული გაკვეთილი, თუმცა ის სხვა მიმართულებით
იყო. რაც შეეხება ამ გაკვეთილს, ეს მაინც სხვა საკითხებს მოიცავდა და საერთო ჯამში
საინტერესოდ წარიმართა გაკვეთილი.
• რა რეკომენდაციები გაქვთ სხვა მასწავლებლებთან, ვინც გადაწყვეტს იგივე გეგმის
გამოყენებას?
წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, ახლაც გეგმას მივყევი ზუსტად და არაფერი შეცვლილა
გაკვეთილის მსვლელობისას გეგმის ნაწილში.

ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ თუ შეძლებენ უფრო მეტი და კონკრეტული ფოტომასალა
მოიძიონ.
• რამ იმუშავა კარგად?
კარგად იმუშავა მიცემულმა დავალებამ, რომელიც მივეცი მოსწავლეებს გაკვეთილზე - რომ ამ
პიროვნებებზე გაეხსენებინათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, თუ რატომ არიან ისინი
პატივცემულები ებრაელებისა და სხვა ხალხებისგან.
• რას გააკეთებდით სხვანაირად? რა გამოწვევებს წააწყდით?
საინტერესო იქნებოდა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლების საფლავების ფოტომასალის
ჩვენება.
რაიმე განსაკუთრებული გამოწვევა არ ყოფილა.

გაკვეთილის გეგმა
„ ებრაული სასაფლაოები სოფელში, თემში, საქართველოში”

მასწავლებლის სახელი, გვარი, - ნინო დოლიშვილი
სსიპ. ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) სახელობის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანის #1 საჯარო სკოლა
სწავლების საფეხური/კლასი:
საბაზო საფეხური - მე- 7 ა, მე 7 ბ, მე- 9 ა, მე -9 , ბ 10 –ბ 10- ბ კლასი
მოსწავლეთა რაოდენობა: 120 - სსსმ მოსწავლე - 5.
ვარ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის საბჭოს თავმჯდომარე. ვხელმძღვანელობ რეგიონის
29 სკოლის პედაგოგს. თემატიკიდან გამომდინარე ჩემს პროექტს გადავაქცევ ქსელურ პროექტად და განვახორციელებ მათთან
ერთად.
https://www.facebook.com/boerclub
https://www.facebook.com/groups/417428985100496
გაკვეთილის აღეწერა - მცხეთა მთიანეთის რეგიონის ტერიტორიაზე, არსებული, ებრაული თემის კულტურული მემკვიდრეობის
გაცნობა.

სოფელში, თემში ,სკოლოს მოსწავლეების, საზოგადოების , სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ებრაული სასაფლაოების შესახებ.
საგანი : სამოქალაქო განათლება
გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 45 წუთი ორი გაკვეთილი.
დიახ ჩატარებული მაქვს - სატესტო გაკვეთილი
კონტექსტი გაკვეთილის / პრობლემისთვის
თემატიკა - პირდაპი კავშირშია, საგან სამოქალაქო განათლებასთან, ვინაიდან იგი ითვალისწინებს ,აქტიურ, მოქალაქის აღზრდას,
რომელიც პატივს სცემს სხვა ერის კულტურასა და რელიგიას, აღიარებს , მას , მის თავისებურებებსა და ღირებულებებს. არის ,
ტოლერანტი და შემწყნარებელი. ჩემი ვალია ავღზარდოთ ქვეყნის ინტერესებისა ტრადიციებისა და ღირებულებების მიმართ
პასუხისმგებლობით არჭურვილი მოქალაქე.
პრობლმა - ისაა ,რომ საზოგადოების ფართო მასას ,არ გააჩნია ინფორმაცია ებრაული სასაფლაოების შესახებ..არ იციან მცხეთის
ტერიტორიაზე აღმოჩენილი საქართველოში ებრაული მემკვიდრეობის ყველაზე შორეული კვალი , რომელიც არის, ძველი საფლავის
ქვა. სასაფლაოების შესახებ. წარწერა დატანილია მე4 - საუკუნეში.
საერთო / საბაზისო აზრი
დიდი სურვილი მაქვს ჩემმა მოსწავლეებმა იცოდნენ
და პატივი სცენ ამ უძლიერეს, უნიჭიერეს, მამაც ერს - ებრაელებს ,

იცოდნენ, რომ ისინი საკუთარი ქვეყნის პატრიოტები და გმირები არიან. –მინდა ჩემმა მოსწავლეებმა იცოდნენ ებრაული კულტურა და
მათი სასაფლაოების ისტორია და კულტურა .
საქართველოს - ისრაელში მცხოვრები ებრაელები მეორე სამშობლოს უწოდებენ.
ვთვლი, რომ ,როგორც პედაგოგი ჩემი ვალია,მოსწავლეებს მეტი ინფორმაცია მივცე კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. ისწავლონ,
მათი დაცვა, მოვლა- პატრონობა.
მაქვს სასკოლო სამოქალაქო კლუბი „ბური“ რისი საშუალებითაც ჩემი მოსწავლეები პოპულარობას, გაუწევენ ებრაულ სასაფლაოებს.
თავში მითითებულია ლინკი .
10 წლის შემდეგ მათ მეხსიერებაში დარჩება დიდი სიყვარული, პატივისცემა და აღიარება ებრაული კულტურისა და ცოდნა ებრაული
სასაფლაოების შესახებ. ამ პროექტის შემდეგ ისინი დაიცავენ და უპატრონებენ არა მარტო, ებრაულ სასაფლაოებს, არამედ , თავის
ეროვნულ სასაფლაოებაც.
მიზნები / ამოცანები;
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული, ებრაული სასაფლაოების, მოძიება შესწავლა.
მოსწავლეთა ინფორმირება, პასუხისმგებლობა, ჩართულობა და აქტივიზმი.
მოსწავლეები მიიღებენ ცოდნას, ებრაული სასაფლაოების შესახებ.
განუვითარდებათ 21 საუკუნის უნარ- ჩვეევები :
კრიტიკული აზროვნების, - ინიციატივისა და დამოუკიდებელობის -პრობლემის გადაჭრისა და მუშაობის, კომუნიკაციის,
თანამშრომლობის, მედიაწიგნიერების, უნარ- ჩვევები.
ღირებულებები:

ადამიანის ღირსებებისა და უფლებების დაფასება.
კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება.
დამოკიდებულებები:
კულტურული განსხვავებულობისა და სხვა რწმენისადმი , მსოფლმხედველობის შეხედულებებისა, თუ პრაქტიკისადმი
შემწყნარებლური , დამოკიდებულებისათვის მზაობა.
ყველა კლასი გამოუშვებს კედლის გაზეთს,“ ებრაული სასაფლაოები, ჩვენს სოფელში, მოსწავლეები დაამზადებენ ბროშურებს, სადაც
ინფორმაცია იქნება ებრაული სასაფლაოების შესახებ.
რა რესურსები გჭირდებათ ?
ლინკები : რესურსები ინტერნეტში ებრრაელების შესახებ.
ფილმი:
საკითხავი მასალა- ებრაელების განსახლება საქართველოს ტერიტორიაზე.
საკანცელარიო მასალები:
ფლიპჩატი, ფერადი ფურცლები, ფლომასტერები, ჭიკარტები. კომპიუტერი , პროექტორი.
საბაზისო უნარები:
გონებრივი იერიში - კომუნკლაციის, შემოქმედებითი აზროვნების, საკუთარი აზრის გამოთქმის, ინფორმაციის დახარისხების,
მსჯელობის, ანალიზის, შეფასების უნარ- ჩვევები. პრზენტაციის უნარ- ჩვევები.

გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები.
გადაადგილების კუთხით პრობლემა, არ შეგვქმნია, რადგანაც ვმოძრაობდით პირბადით. პანდემიის გამო, თუ ჩაიკეტა სოფელი
ჩავატარებ ონლაინ გაკვეთილებს. მოსწავლეები დაყოფილია ჯგუფებად, დამათ განაწილებული აქვთ დავალებეიბი, რომლებსაც ყველა
აგზავნის პედაგოგთან.
როგორ განვახორციელებ გაკვეთილს? (დეტალურად)
გაკვეთილს დავიწყებ ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობის ამსახველი მოკლე ვიდეო მასალით. გვეამაყება ჩვენი სამაგალითო
თანაცხოვრება და მეგობრობა.
1. გაკვეთილზე აუცილებლად მოვიწვწვ ისრაელის საელჩოს.
2. პროექტის ორგანიზატორებს.
3. სოფლის გამგებელს.
4. სკოლის ადმინისტრაციას. პედაგოგებს.
5. მშობლებს.
6. . ადგილობრივ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, კომპანია „ლიდეფუდის“ მეპატრონეს , ბატონ დავით ზეიკიძეს. და
მეფრინველეობის ფაბრიკის დირექტოს, ბატონ ელგუჯა ნოზაძეს.
7. არასამთავრობო ორგანიზაციის მცხეთის ‘ძალადობისაგან დაცვის ეროვნულ ქსელს, ქალ. თამარ მაისურაძეს.
8. მოვიწვწვთ საპატიო სტუმარს, ერთად -ერთ ებრაელს ,რომელიც ჩვენს სოფელში ცხოვრობს ქალბატონ ლილი კრიხელს.
9. მოვაწყობ საკლასო ოთახს. განვათავსებ ყვავილებს

10. დავიცავ ეპიდემიოლოგების ყველა მითითებასა და რჩევებს. გაკვეთილის გეგმა თან ერთვის კითხვარს.
განვრცობადობა : ვასწავლი - 7-ა , 7 -ბ, - 8-ა, - 9- ა , 9 -ბ - 10-ა, 10-ბ, კლასის მოსწავლეებს, ეტაპობრივად ყველა კლასში
ჩავატარებ გაკვეთილებს.
გავლენა :
სოფელში, თემში ,მოსწავლე - ახალგაზრდები ინფორმირებული იქნებიან ებრაული სასაფლაოების შესახებ, ეცოდინებათ სად
მდებარეობს ისინი. აუმაღლდებთ სამოქალაქო ცნობიერება და გაუჩნდებათ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობა.
გაუფრთხილდებიან, როგორც ებრაულ ასევე თავის წინაპრების სასაფლაოებსაც.
ვფიქრობ, გაკვეთილი მდგრადი, საინტერესო, მრავალფეროვანი , იქნება, თავის აქტივობებითა და კვლევებით. გადავიღებთ
,გაკვეთილის მსვლელობას.

N

1.

აქტივობის აღწერა

A- ფაზა
მოლოდინის
განსაზღვრა
გამოწვევა
გაკვეთილის დაწყება
,საორგანიზაციო
საკითხებით.
მოსწავლეთა
დასწრების
აღრიცხვა.
გაკვეთილის თემის
და მიზნის გაცნობა.

გამოყენებული
მეთოდი/მეთოდები

ვერბალური ახსნა

კლასის
ორგანიზების
ფორმა/ფორმე
ბი
მთელი კლასი

სასწავლო რესურსები

ფლიპჩარტზე
გაკვეთილის თემა ,
მიზანი უცხო
სიტყვათა
ლექსიკონი.
შეფასების
რუბრიკები.

დრო

აქტივობის ბოლოს
მისაღწევი შედეგი

2 - წთ

მოსწავლეეები
ინფორმაციას
მიიღებენ
გაკვეთილის თემასა
და მიზნის შესახებ.
გაეცნობიან ერს
-როგორც
ებრაელებს,
გაიხსენებენებ
მათი ცხოვრების
შესახებ, 1942 -1945
წლებს.

2.

ქართველი და
ებრაელი ხალხის
მეგობრობის
ამსახველი ვიდეო
მასალა.

გონებრივი იერიში

კითხვა პასუხი

მასწავლებელი სვამს
კითხვას:
თვენი აზრით,
ა)„რას ნიშნავს
სიტყვა „გენოციდი“
?
ბ) გსმენიათ, თუ არა
ეს სიტყა ოდესმე?

B-ფაზა
სიღრმისეული
წვდომა
3.

ახალი მასალის ახსნა
‘’ქართველი
ებრელების

მთელი კლასი

მთელი კლასი

ცარცი, დაფა,
ფერადი ფურცლები.

5 - წთ.

ვარაუდების
გამოთქმა
წერილობით.
კომპიუტერი.პროექტ
ორი.

მოსწავლეები
ამოიცნობენ
,გაიაზრებენ, სიტყვა
„გენოციდის „
მნიშვნელობას.
გააცნობიერებენ და
დაფიქრდებიან მის
მნიშვნელობაზე...

ლინკები.

მინი ლექცია

მთელი კლასი

სახელმძღვანელო
ებრაელების
განსახლება
საქათველოში.
ლინკები.

გვეამაყება ჩვენი
სამაგალითო
თანაცხოვრება და
მეგობრობა.

5წუთი

მოსწავლეები
გაიღრმავებენ
ცოდნას ,
ებრაელების
საქართველოში
განსახლების
პერიოდის შესახებ.

სასაფლაოები ,
სოფელში, თემში, „
პედაგოგის მიერ
ცნებების დეფინიცია
და ინფორმაციის
გაცნობა.

კომპიუტერი,
პროექტორი.

იმსჯელებენ
საქართველოს
ტერიტორიაზე
არსებულ
სასაფლაოების
მდებარეობაზე,
იფიქრებენ მათ
მოვლა
პატრონობაზე. მათ
ადათ წესების
შესახებ.
პედაგოგი
ისაუბრებს,
ცენტოპას 1200
ბიოგრაფიის
შესახებ.ეს ის
ადამიანები არიან
ვინც შეძლო
ჰოლოკოსტის
პერიოდში
გადარჩენა. არქივსი
20 000 ფოტო და 50
მდე მოკლემენტაჟიან
ფილმზე.

4

5.

პედაგოგი კლასს
ყოფს ჯგუფებად და
სთხოვს
დამოუკიდებლად
1 .მოიძიონ,
ინფორმაცია
საქართველოს
ტერიტორიაზე
ადგილობრივი
ებრაელების
სასაფლაოების
შესახებ.
2. მოიძიონ, იმ
ადამიანთა
ისტორიები, ვინც
დაკრძალული იყო,
მცხეთის
ტერიტორიაზე და
აღმოჩენილია მათი
საფლავის ქვები.

პრეზენტაცია

ჯგუფური
სამუშაო

ჯგუფებისათვის
ფერადი
ფურცელი,მარკერი,კ
ალამი.
ფლიფჩატი.

5წუთი.

ტელეფონები.
კომპიუტერი
პროექტორი.
პრეზენტაცია
9წუთი
პრეზენტაცია.

კლასში მოძიებულ
მასალას
მოსწავლეები
დაურთავენ, საშინაო
დავალებებს,
პრეზენტაციის
სახით. სადაც
სასაფლაოების ქვის
აღწერა იქნება
მოცემული. ,წელი
თვე რიცხი
გარდაცვალების
დრო..
გარდაცვლილი
პიროვნებების გვარი,
სახელი.წარმოადგენ
ენ ბროშურას ,
ფილმს.
მოსწავლეებს ...
ESJF
სახელმძღვანელოს
დახმარებით

3. მოიძიონ ,ევროპის
ებრაული
სასაფლაოები .

შესწავლილი ექნებათ
ეპიტაფიები
საფლავის ქვებზე და
ახსნიან მათ
მნიშვნელობას.
მოსწავლეები
გადმოსცემენ
ისტორიებს , ჩვენი
სოფლის , კერძოდ
პატარა ქანდაში
მცხოვრებ
ებრაელების შესახებ
და მოიძიებენ მათ
საგვარეულო
სასაფლაოებს.

ჯგუფები
წარმოადგენენ სამ
პრეზენტაციას.

C- ფაზა
გამთლიანება
რეფლექსია
(უკუკავშირი)
6.

პედაგოგი არსებული
და ახალი ცოდნის
გამთლიანების
მიზნით , მიმართავს
ვიდეო მასალას.
ფილმის
მიმდინარეობისას
აკეთებს პაუზას და
სვამს კითხვებს.

კითხვა პასუხი

მთელი კლასი

ფილმის ჩვენება.

მთელი კლასი
ინდივიდუალუ
რი

ებრაული
სასაფლაოები
საკლასო ოთახში.

7.

ებრაული
სალოცავები
-ებრაული წესჩვეულებები.
მასწვლებელი
მოსწავლეებს

ინდივიდუალუ
რი

კომპიუტერი,
პროექტორი
ფურცლები, კალმები.

15 წთ.

პედაგოგი ახალი
ცოდნის
გამთლიანების
მოზნით , ვიდეოს
ჩვენების დროს
,ნათლად
წარმოადგენს
შესავალს ებრაული
სასაფლაოების
შესახებ.სიმბოლოებს
და ეპიტაფიებს
თავისი პრაქტიკული
მაგალითებით. ,

ესაუბრება
სასაფლოების
მოვლა
პატრონობაზე.
ეროვნული
ფასეულობების
დაცვაზე.

პედაგოგი აკეთებს
განმსაზღვრელ
შეფასებას

2
წუთი.

დავალება :
8.

დაწერეთ;
პროექტი :

დაწერეთ პროექტი:

მთელი კლასი
ინდივიდუალუ
რი

რვეული , ფურცელი,
კალამი.

2
წუთი.

მოსწავლეთა მიერ
შესრულებული
ნამუშევრები.

“ ებრაული
სასაფლაოების“
სიმბოლოები და
ეპიტაფიები,..

საუკეთესო
პრეზენტაციების
გამოფენა
შატომუხრანში.

„ებრაული
სასაფლაოები
საქართველოში.“

სტუმრების მოწვწვა.

შექმენით ბროშურა,
ან პოსტერი ..
‘“ ევროპის ებრაული
სასაფლაოები. „
არჩევანი თქვენზეა.

გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგები:
მოსწავლეებს ეცოდინებათ, ებრაული სასაფლაოების ისტორიები საქართველოში.
ებრაული სასაფლაოების ისტორიები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში და ევროპაში.
ამოიცნობენ სიმბოლოებსა და ეპიტეფიებს, შეძლებენ პრაქტიკული სავარჯიშოების გაკეთებას. აღწერენ ფოტოებს, რუკებს.
მიღებულ თეორიულ ცოდნას, გამოიყენებენ პრაქტიკაში და სხვასაც გაუზიარებენ.
დაიცავენ როგორც სხვა ერის ასევე საკუთარ ეროვნულ სასაფლაოებსაც.
თემის შესწავლის შემდეგ მოსწავლე შეძლებს:
გამოყოს -- ებრაული სასაფლაო
გაერკვეს - იმაში, რომ ნამდვილად ებრაული სასაფლაოა.
-- მოიძიოს სასაფლაოები და პრეზენტაცია გააკეთოს.
ამოიცნოს --ებრაული სასაფლაო
შეიძინოს - ინფორმაციის სანდო წყაროებიდან, მოძიების უნარი.
გამოავლინოს --- გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი.
შეძლოს --- ობიექტური ინფორმაციის საფუძველზე სწორი გადაწყვეტილების მიღება.
გაიზიაროს -- სხვისი ტრაგედია
გააცნობიეროს მიზეზ - შედეგობრივი კავშირი.

~~-გაიზიაროს

მოსწავლეები შეიძენენ გარკვეულ ცოდნას და ჩამოუყალიბდებათ სხვა ადამიანის მიმართ ურთიერთ პატივისცემისა და
პასუხისმგებლობის უნარ-ჩვევები

შეფასების ტიპები და მეთოდები:
განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
მოსწავლეთა თვითშეფასება.
პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა.
ჯგუფური სამუშაოს რუბრიკა.

პედაგოგი : ნინო დოლიშვილი
2021 წლის 12 - აპრილი

პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა

1-2 ქულა

3-4 ქულა

5-6 ქულა

7-8 ქულა

9-10 ქულა

საკითხის წარდგენა/პრობლემის იდენტიფიცირება
საკითხი
არაადექვატუ
რად არის
წარმოდგენილ
ი. პრობლემა
არ არის
იდენტიფიცირ
ებული.
ვერ პასუხობს
დასახულ
მიზანს.

საკითხი ზედაპირულად
არის წარმოდგენილი .
პრობლემა არ არის
იდენტიფიცირებულია. არ
შეესაბამება საკითხს. ვერ
პასუხობს
ადექვატორულად.

საკითხი ნაწილობრივ არის
წარმოდგენილი . თუმცა
არასრულყოფილად.
პრობლემა არ არის
იდენტიფიცირებულია.
პასუხობს
არადამაჯერებლად.
შესაბამის
კანონდებლობაზე
ნაწილობრივ არის
მორგებული.

საკითხი ამომწურავად
არის წარმოდგენილი .
პრობლემანაწილობრივ
არის
იდენტიფიცირებული და
შესაბამის კანონდებლობას
არის მორგებული.

საკითხი
ამომწურავად არის
წარმოდგენილი .
პრობლემა
იდენტიფიცირებული
და შესაბამის
კანონდებლობას არის
მორგებული.
საინტერესო და
დამაჯერებლად
საუბრობს.

მოსწავლის თვითშეფასების სქემა
რა იყო გაკვეთილზე შენთვის
ყველაზე საინტერესო?
რა ისწავლე ამ გაკვეთილზე?
რა გააკეთე ამ გაკვეთილზე?
ვისთან ერთად იმუშავე?
რა გააკეთე კარგად? რა იყო შენი
წარმატების მიზეზი?
რა ვერ გააკეთე კარგად?რა იყო შენი
წარუმატებლობის მიზეზი?
რა გინდა, შემდეგში უკეთ გააკეთო?

ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა

შეფასება
ჯგუფის ყველა წევრი ჩართულია
მუშაობაში
ჯგუფის ყველა წევრი უსმენს
ერთმანეთს
ჯგუფის წევრები
თანამშრომლობენ
(აზრის გამოყოფის თანაბარი
პირობები)
ჯგუფი პრეზენტაციისას
წარმოადგენს მთავარ იდეას,
აკეთებს დასკვნას
ჯგუფი პასუხობს შეკითხვებს

ქულა

ჯგუფი 1

ჯგუფი 2

ჯგუფი 3

ჯგუფი იცავს დროის ლიმიტს
ჯამი

რეფლექსია

როგორი იყო ჩემი გამოცდილება ამ გაკვეთილის ჩატარებისას?
ჩართული ვარ სხვს და სხვა სერთაშორისო პროექტებში, გამოცდილება დიდი მაქვს, ვთვლი რომ პროექტი
„ებრაული სასაფლაოები, სოფელში, თემში, საქართველოში“ წარმატებით განვახორციელე და გაკვეთილებსაც ასევე წარმატებით
ჩავატარებ.
ძალიან კარგად იყო ნაჩვენები პედაგოგისთის თვითოეული ნაბიჯი, სად რა უნდა გაეკეთებინა . რესურსი ბრწყინვალე, მადლობა ქალ.
თეონას.

ვარ მცხეთა -მთიანეთის რეგიონის ფორუმის კოორდინატორი და გადავწყვიტე რეგიონის პედაგოგებისათვის განვახორციელო ქსელური
პროექტი, „ ებრაული სასაფლოები“ საკლასო ოთახში“ , რომელსაც რეგიონის 29 სკოლის პედაგოგი განახორციელებს. იდეა
გავაცანი პედაგოგებს და დიდი ინტერესი გამოიწვია. შევთავაზე სრული მასალა.
ჩემი რეკომენდაცია სხვა მასწავლებლებს ?
არ დაიბნეთ ,არ იფიქროთ, რომ აუცილებელია მხოლოდ 10 ,11, 12 ,კლასის მოსწავლეებთან დაგეგმოთ ეს გაკვეთილები,
პირიქით მე , მე -7 კლასიდან დავიწყე და იმხელა ინტერსეი მუხტი და კრეატივი წამოვიდა, რომ გაოცებული ვარ. გაკვეთილის დატესტვის
დროს თქვენ ამას ნახავთ. ეს მოსწავლეები, შეიძენენ დიდ გამოცდილებასა და ცოდნას. ორ ,წელიწადში ისინი უკვე ძლიერი
ლიდერები იქცევიან.
რამ იმუშავა კარგად?
ბრწყინვალე რესურსმა , ლინკებმა, ფილმებმა, პრეზენტაციებმა. ჩატარებულმა ტრეინინგებმა.
რას გააკეთებდით სხვანაირად?
რომ არ ყოფილიყო პანდემია და ასეთი რთული სიტუაცია , ადგილობრივ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელს , კომპანია ‘ლიდერფუდის“
მეპატრონეს, ბატონ დავით ზეიკიძეს, დავაქირავებინებდი მარშუტკას, გავავსებდით მოსწავლეებით და გავაკეთებდი ექსკურსიის

ტურს თბილისი, მცხეთა, „ებრაული სასაფლაოები“ . გადავიღებდით სურათებს , ბავშვები დაწერდნენ ისტორიებს , რა ნახეს, რა
მოეწონათ და ასე შემდეგ. წავიყვანდი მუზეუმში. ვფიქრობ ამას ზაფხულში გავაკეთებ. თუ მდგომარეობა გამოსწორდა.
გამოწვწვა?
პანდემია ,რომ არ ყოფილიყო ჩემს მოსწავლეებთან ,ერთად შემოვივლიდი ჩემი სოფლის გარშემო მყოფ 10 -ვე სოფელს და მოვიძიებდი
ებრაულ სასაფლაოებს, თუ არსებობდა.

2021 წლის 12 - აპრილი
ნინო დოლიშვილი 577625644
გამოყენებული ლინკები :
https://www.centropa.org/
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

გაკვეთილის გეგმა
„ ებრაული სასაფლაოები სოფელში, თემში, საქართველოში”

მასწავლებლის სახელი, გვარი,
ნინო დოლიშვილი
სსიპ. ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) სახელობის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანის #1 საჯარო სკოლა
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური, მე- 7 ა, მე 7 ბ, მე- 9 ა, მე -9 , ბ კლასი
მოსწავლეთა რაოდენობა: 120 . სსსმ მოსწავლე - 5.
გაკვეთილის აღეწერა - სოფელში, თემში ,სკოლოს მოსწავლეების, საზოგადოების , სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება
ებრაული სასაფლაოების შესახებ.
საგანი : სამოქალაქო განათლება
გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 45 წუთი ორი გაკვეთილი.
დიახ ჩატარებული მაქვს - სატესტო გაკვეთილი
კონტექსტი გაკვეთილის / პრობლემისთვის
თემატიკა - პირდაპი კავშირშია, საგან სამოქალაქო განათლებასთან, ვინაიდან იგი ითვალისწინებს ,აქტიურ, მოქალაქის
აღზრდას, რომელიც პატივს სცემს სხვა ერის კულტურასა და რელიგიას, აღიარებს , მას , მის თავისებურებებსა და
ღირებულებებს. არის , ტოლერანტი და შემწყნარებელი.

პრობლმა - ისაა ,რომ საზოგადოების ფართო მასას ,არ გააჩნია ინფორმაცია ებრაული სასაფლაოების შესახებ..
საერთო / საბაზისო აზრი
დიდი სურვილი მაქვს ჩემმა მოსწავლეებმა იცოდნენ
და პატივი სცენ ამ უძლიერეს, უნიჭიერეს, მამაც ერს - ებრაელებს ,
იცოდნენ, რომ ისინი საკუთარი ქვეყნის პატრიოტები და გმირები არიან. –
იცოდნენ მათი კულტურისა და სასაფლაოების შესახებ. იცოდნენ, რომ
საქართველოს - ისრაელში მცხოვრები ებრაელები მეორე სამშობლოს უწოდებენ.
10 წლის შემდეგ მათ მეხსიერებაში დარჩება დიდი სიყვარული, პატივისცემა და აღიარება ებრაული კულტურისა და ცოდნა
ებრაული სასაფლაოების შესახებ. ამ პროექტის შემდეგ ისინი დაიცავენ და უპატრონებენ არა მარტო, ებრაულ სასაფლაოებს,
არამედ , თავის ეროვნულ სასაფლაოებაც.
მიზნები / ამოცანები;
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული, ებრაული სასაფლაოების, მოძიება შესწავლა.
მოსწავლეთა ინფორმირება, პასუხისმგებლობა, ჩართულობა და აქტივიზმი.
მოსწავლეები მიიღებენ ცოდნას, ებრაული სასაფლაოების შესახებ.
განუვითარდებათ 21 საუკუნის უნარ- ჩვეევები :

კრიტიკული აზროვნების, - ინიციატივისა და დამოუკიდებელობის -პრობლემის გადაჭრისა და მუშაობის, კომუნიკაციის,
თანამშრომლობის, მედიაწიგნიერების, უნარ- ჩვევები.
ღირებულებები:
ადამიანის ღირსებებისა და უფლებების დაფასება.
კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება.
დამოკიდებულებები:
კულტურული განსხვავებულობისა და სხვა რწმენისადმი , მსოფლმხედველობის შეხედულებებისა, თუ პრაქტიკისადმი
შემწყნარებლური , დამოკიდებულებისათვის მზაობა.
რა რესურსები გჭირდებათ ?
ლინკები :
ფილმი:
საკითხავი მასალა- ებრაელების განსახლება საქართველოს ტერიტორიაზე.
საკანცელარიო მასალები:
ფლიპჩატი, ფერადი ფურცლები, ფლომასტერები, ჭიკარტები. კომპიუტერი , პროექტორი.

გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები.
გადაადგილების კუთხით პრობლემა, არ შეგვქმნია, რადგანაც ვმოძრაობდით პირბადით.

როგორ განვახორციელებ გაკვეთილს? (დეტალურად)
გაკვეთილს დავიწყებ ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობის ამსახველი მოკლე ვიდეო მასალით. გვეამაყება ჩვენი
სამაგალითო თანაცხოვრება და მეგობრობა.
1. გაკვეთილზე აუცილებლად მოვიწვწვ ისრაელის საელჩოს.
2. პროექტის ორგანიზატორებს.
3. სოფლის გამგებელს.
4. სკოლის ადმინისტრაციას. პედაგოგებს.
5. მშობლებს.
6. . ადგილობრივ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, კომპანია „ლიდეფუდის“ მეპატრონეს , ბატონ დავით ზეიკიძეს. და
მეფრინველეობის ფაბრიკის დირექტოს, ბატონ ელგუჯა ნოზაძეს.
7. არასამთავრობო ორგანიზაციის მცხეთის ‘ძალადობისაგან დაცვის ეროვნულ ქსელს, ქალ. თამარ მაისურაძეს.
8. მოვაწყობ საკლასო ოთახს. განვათავსებ ყვავილებს
9. დავიცავ ეპიდემიოლოგების ყველა მითითებასა და რჩევებს. გაკვეთილის გეგმა თან ერთვის კითხვარს.
განვრცობადობა : ვასწავლი - 7-ა , 7 -ბ, - 8-ა, - 9- ა , 9 -ბ - 10-ა, 10-ბ, კლასის მოსწავლეებს, ეტაპობრივად ყველა კლასში
ჩავატარებ გაკვეთილებს.
გავლენა :

სოფელში, თემში ,მოსწავლე - ახალგაზრდები ინფორმირებული იქნებიან ებრაული სასაფლაოების შესახებ, ეცოდინებათ
სად მდებარეობს ისინი. აუმაღლდებთ სამოქალაქო ცნობიერება და გაუჩნდებათ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
გრძნობა. გაუფრთხილდებიან, როგორც ებრაულ ასევე თავის წინაპრების სასაფლაოებსაც.
ვფიქრობ, გაკვეთილი მდგრადი, საინტერესო, მრავალფეროვანი , იქნება, თავის აქტივობებითა და კვლევებით.
გადავიღებთ ,გაკვეთილის მსვლელობას.

N

1.

აქტივობის
აღწერა
A- ფაზა
მოლოდინის
განსაზღვრა
გამოწვევა
გაკვეთილის
დაწყება
,საორგანიზაცი
ო საკითხებით.
მოსწავლეთა
დასწრების
აღრიცხვა.
გაკვეთილის
თემის და
მიზნის
გაცნობა.

გამოყენებული
მეთოდი/მეთოდები

ვერბალური ახსნა

კლასის
ორგანიზების
ფორმა/ფორმე
ბი
მთელი კლასი

სასწავლო რესურსები

ფლიპჩარტზე
გაკვეთილის თემა ,
მიზანი უცხო
სიტყვათა
ლექსიკონი.
შეფასების
რუბრიკები.

დრო

2 - წთ

აქტივობის ბოლოს
მისაღწევი შედეგი
მოსწავლეეები
ინფორმაციას
მიიღებენ
გაკვეთილის
თემასა და მიზნის
შესახებ.
გაეცნობიან ერს
-ებრაელებს,
გაიხსენებენებ
მათი ცხოვრების
შესახებ, 1942
-1945 წლებს.

2.

ქართველი და
ებრაელი
ხალხის
მეგობრობის
ამსახველი
ვიდეო მასალა.

გონებრივი იერიში

კითხვა პასუხი

მთელი კლასი

მთელი კლასი

მასწავლებელი
სვამს კითხვას:
თვენი აზრით,
ა)„რას ნიშნავს
სიტყვა
„გენოციდი“ ?
ბ) გსმენიათ,
თუ არა ეს
სიტყა ოდესმე?

B-ფაზა
სიღრმისეული
წვდომა
3.

ცარცი, დაფა,
ფერადი ფურცლები.

5 - წთ.

ვარაუდების
გამოთქმა
წერილობით.
კომპიუტერი.პროექტ
ორი.

მოსწავლეები
ამოიცნობენ
,გაიაზრებენ,
სიტყვა
„გენოციდის „
მნიშვნელობას.
გააცნობიერებენ
და დაფიქრდებიან
მის
მნიშვნელობაზე...

ლინკები.

მინი ლექცია

მთელი კლასი

სახელმძღვანელო
ებრაელების
განსახლება
საქათველოში.

გვეამაყება ჩვენი
სამაგალითო
თანაცხოვრება და
მეგობრობა.

5წუთი

მოსწავლეები
გაიღრმავებენ
ცოდნას ,
ებრაელების
საქართველოში

ახალი მასალის
ახსნა
‘’ქართველი
ებრელების
სასაფლაოები ,
სოფელში,
თემში, „
პედაგოგის მიერ
ცნებების
დეფინიცია და
ინფორმაციის
გაცნობა.

ლინკები.
კომპიუტერი,
პროექტორი.

განსახლების
პერიოდის შესახებ.
იმსჯელებენ
საქართველოს
ტერიტორიაზე
არსებულ
სასაფლაოების
მდებარეობაზე,
იფიქრებენ მათ
მოვლა
პატრონობაზე.
მათ ადათ წესების
შესახებ.
პედაგოგი
ისაუბრებს,
ცენტოპას 1200
ბიოგრაფიის
შესახებ.ეს ის
ადამიანები არიან
ვინც შეძლო
ჰოლოკოსტის
პერიოდში
გადარჩენა.
არქივსი 20 000
ფოტო და 50 მდე

4

5.

პედაგოგი
კლასს ყოფს
ჯგუფებად და
სთხოვს
დამოუკიდებლა
დ
მოიძიონ,
ინფორმაცია
საქართველოს
ტერიტორიაზე
ადგილობრივი
ებრაელების
სასაფლაოების
შესახებ.
მოიძიონ, ისეთი
ადამიანის
ბიოგრაფია,
ვინც
დაკრძალულია
მცხეთის
ტერიტორიაზე

ტექსტის ანალიზი.

ჯგუფური
სამუშაო

ჯგუფებისათვის
ფერადი
ფურცელი,მარკერი,კ
ალამი.
ფლიფჩატი.

5წუთი.

ტელეფონები.
კომპიუტერი
პროექტორი.
პრეზენტაცია
9წუთი

მოკლემენტაჭიან
ფილმზე.
კლასში მოძიებულ
მასალას
მოსწავლეები
დაურთავენ,
საშინაო
დავალებებს,
პრეზენტაციის
სახით. სადაც
სასაფლაოების
ქვის აღწერა
იქნება მოცემული.
,წელი თვე რიცხი
გარდაცვალების
დრო..
გარდაცვლილი
პიროვნებების
გვარი,
სახელი.წარმოადგ
ენენ ბროშურას ,
ფილმს.

არსებული
ებრაული
სასაფლაოზე.
მოიძიონ
,ევროპის
ებრაული
სასაფლაოები .

პრეზენტაცია

მოსწავლეებს ...
ESJF
სახელმძღვანელოს
დახმარებით
შესწავლილი
ექნებათ
ეპიტაფიები
საფლავის ქვებზე
და ახსნიან მათ
მნიშვნელობას.
მოსწავლეები
გადმოსცემენ
ისტორიებს , ჩვენი
სოფლის , კერძოდ
პატარა ქანდაში
მცხოვრებ
ებრაელების
შესახებ და
მოიძიებენ მათ
საგვარეულო
სასაფლაოებს.

ჯგუფები
წარმოადგენენ სამ
პრეზენტაციას.
C- ფაზა
გამთლიანება
რეფლექსია
(უკუკავშირი)
6.

პედაგოგი
არსებული და
ახალი ცოდნის
გამთლიანების
მიზნით ,
მიმართავს
ვიდეო მასალას.
ფილმის
მიმდინარეობის
ას აკეთებს
პაუზას და სვამს
კითხვებს.

კითხვა პასუხი

მთელი კლასი

ფილმის ჩვენება.

მთელი კლასი
ინდივიდუალუ
რი

კომპიუტერი,
პროექტორი
ფურცლები, კალმები.

15 წთ.

პედაგოგი ახალი
ცოდნის
გამთლიანების
მოზნით , ვიდეოს
ჩვენების დროს
,ნათლად
წარმოადგენს
შესავალს
ებრაული
სასაფლაოების
შესახებ.სიმბოლოე
ბს და ეპიტაფიებს
თავისი
პრაქტიკული
მაგალითებით. ,

ებრაული
სასაფლაოები
საკლასო
ოთახში.

ინდივიდუალუ
რი

7.
2
წუთი.

პედაგოგი
აკეთებს
განმსაზღვრელ
შეფასებას

დავალება :
8.

დაწერეთ;“
ებრაული
სასაფლაოების“
სიმბოლოები და
ეპიტაფიები,...

დაწერეთ „ ებრაული
სასაფლაოების „
სიმბოლოები,და ეპიტაფიები>

მთელი კლასი
ინდივიდუალუ
რი

რვეული , ფურცელი,
კალამი.

2
წუთი.

მოსწავლეთა მიერ
შესრულებული
ნამუშევრები.

გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგები:
მოსწავლეებს ეცოდინებათ, თუ , როგორ გამოიყენონ სასწავლო ოთახში ადგილობრივი ებრაულ სასაფლაოების სწავლება.
ამოიცნობენ სიმბოლოებსა და ეპიტეფიებს, შეძლებენ პრაქტიკული სავარჯიშოების გაკეთებას. ეცოდინებათ ებრაული

სასაფლაოების ისტორიები, ნახევან დოკუმნტურ ფილმებს. აღწერენ ფოტოებს, რუკებს. მიღებულ თეორიულ ცოდნას,
გამოიყენებენ პრაქტიკაში და სხვასაც გაუზიარებენ.
თემის შესწავლის შემდეგ მოსწავლე შეძლებს:
გამოყოს -- ებრაული სასაფლაო
~~-- გაერკვეს - იმაში, რომ ნამდვილად ებრაული სასაფლაოა.
გაიზიაროს -- მოიძიოს სასაფლაოები და პრეზენტაცია გააკეთოს.
ამოიცნოს --ებრაული სასაფლაო
შეიძინოს - ინფორმაციის სანდო წყაროებიდან, მოძიების უნარი.
გამოავლინოს --- გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი.
შეძლოს --- ობიექტური ინფორმაციის საფუძველზე სწორი გადაწყვეტილების მიღება.
გაიზიაროს -- სხვისი ტრაგედია
გააცნობიეროს მიზეზ - შედეგობრივი კავშირი.
მოსწავლეები შეიძენენ გარკვეულ ცოდნას და ჩამოუყალიბდებათ სხვა ადამიანის მიმართ ურთიერთ პატივისცემისა და
პასუხისმგებლობის უნარ-ჩვევები

შეფასების ტიპები და მეთოდები:
განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
მოსწავლეთა თვითშეფასება.
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1-2 ქულა

3-4 ქულა

5-6 ქულა

7-8 ქულა

9-10 ქულა

საკითხის წარდგენა/პრობლემის იდენტიფიცირება
საკითხი
არაადექვატუ
რად არის
წარმოდგენი
ლი.
პრობლემა
არ არის
იდენტიფიცი
რებული.
ვერ
პასუხობს
დასახულ
მიზანს.

საკითხი ზედაპირულად
არის წარმოდგენილი .
პრობლემა არ არის
იდენტიფიცირებულია. არ
შეესაბამება საკითხს. ვერ
პასუხობს
ადექვატორულად.

მოსწავლის თვითშეფასების სქემა
რა იყო გაკვეთილზე
შენთვის ყველაზე
საინტერესო?

საკითხი ნაწილობრივ არის
წარმოდგენილი . თუმცა
არასრულყოფილად.
პრობლემა არ არის
იდენტიფიცირებულია.
პასუხობს
არადამაჯერებლად.
შესაბამის
კანონდებლობაზე
ნაწილობრივ არის
მორგებული.

საკითხი ამომწურავად
არის წარმოდგენილი .
პრობლემანაწილობრივ
არის
იდენტიფიცირებული და
შესაბამის კანონდებლობას
არის მორგებული.

საკითხი
ამომწურავად
არის
წარმოდგენილი .
პრობლემა
იდენტიფიცირებუ
ლი და შესაბამის
კანონდებლობას
არის მორგებული.
საინტერესო და
დამაჯერებლად
საუბრობს.

რა ისწავლე ამ
გაკვეთილზე?
რა გააკეთე ამ
გაკვეთილზე?
ვისთან ერთად იმუშავე?
რა გააკეთე კარგად? რა
იყო შენი წარმატების
მიზეზი?
რა ვერ გააკეთე კარგად?რა
იყო შენი წარუმატებლობის
მიზეზი?
რა გინდა, შემდეგში უკეთ
გააკეთო?

ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა

შეფასება
ჯგუფის ყველა წევრი
ჩართულია მუშაობაში
ჯგუფის ყველა წევრი
უსმენს ერთმანეთს
ჯგუფის წევრები
თანამშრომლობენ
(აზრის გამოყოფის
თანაბარი პირობები)
ჯგუფი პრეზენტაციისას
წარმოადგენს მთავარ
იდეას, აკეთებს დასკვნას
ჯგუფი პასუხობს
შეკითხვებს
ჯგუფი იცავს დროის
ლიმიტს

ქულა

ჯგუფი 1

ჯგუფი 2

ჯგუფი 3

ჯამი

რეფლექსია

როგორი იყო ჩემი გამოცდილება ამ გაკვეთილის ჩატარებისას?
ჩართული ვარ სხვს და სხვა სერთაშორისო პროექტებში, გამოცდილება დიდი მაქვს, ვთვლი რომ პროექტი
„ებრაული სასაფლაოები, სოფელში, თემში, საქართველოში“ წარმატებით განვახორციელე და გაკვეთილებსაც ასევე
წარმატებით ჩავატარებ.
ძალიან კარგად იყო ნაჩვენები პედაგოგისთის თვითოეული ნაბიჯი, სად რა უნდა გაეკეთებინა . რესურსი ბრწყინვალე,
მადლობა ქალ. თეონას.
ჩემი რეკომენდაცია სხვა მასწავლებლებს ?
არ დაიბნეთ ,არ იფიქროთ, რომ აუცილებელია მხოლოდ 10 ,11, 12 ,კლასის მოსწავლეებთან დაგეგმოთ ეს გაკვეთილები,

პირიქით მე , მე -7 კლასიდან დავიწყე და იმხელა ინტერსეი მუხტი და კრეატივი წამოვიდა, რომ გაოცებული ვარ.
გაკვეთილის დატესტვის დროს თქვენ ამას ნახავთ. ეს მოსწავლეები, შეიძენენ დიდ გამოცდილებასა და ცოდნას.
ორ ,წელიწადში ისინი უკვე ძლიერი ლიდერები იქცევიან.
რამ იმუშავა კარგად?
ბრწყინვალე რესურსმა , ლინკებმა, ფილმებმა, პრეზენტაციებმა. ჩატარებულმა ტრეინინგებმა.
რას გააკეთებდით სხვანაირად?
რომ არ ყოფილიყო პანდემია და ასეთი რთული სიტუაცია , ადგილობრივ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელს , კომპანია
‘ლიდერფუდის“ მეპატრონეს, ბატონ დავით ზეიკიძეს, დავაქირავებინებდი მარშუტკას, გავავსებდით
მოსწავლეებით და გავაკეთებდი ექსკურსიის ტურს თბილისი, მცხეთა, „ებრაული სასაფლაოები“ . გადავიღებდით
სურათებს , ბავშვები დაწერდნენ ისტორიებს , რა ნახეს, რა მოეწონათ და ასე შემდეგ. წავიყვანდი მუზეუმში.
ვფიქრობ ამას ზაფხულში გავაკეთებ. თუ მდგომარეობა გამოსწორდა.
გამოწვწვა?
პანდემია ,რომ არ ყოფილიყო ჩემს მოსწავლეებთან ,ერთად შემოვივლიდი ჩემი სოფლის გარშემო მყოფ 10 -ვე სოფელს და
მოვიძიებდი ებრაულ სასაფლაოებს, თუ არსებობდა.
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ნინო დოლიშვილი 577625644
გამოყენებული ლინკები :
https://www.centropa.org/
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

გაკვეთილის გეგმა

გაკვეთილის სათაური: ,,ებრაული სასაფლაო-ახალციხის კულტურული მემკვიდრეობა“
მასწავლებლის სახელი, გვარი: ნინო ნადირაძე
ტელეფონის ნომერი: 593753011
მეილი: ninonadiradze793@ gmail.com
სსიპ ქალაქ ახალციხის # 1 საჯარო სკოლის ისტორია-სამოქალაქო განათლების პედაგოგი
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური XI კლასი
მოსწავლეთა რაოდენობა: 35
( თემატიკიდან გამომდინარე გაკვეთილი გადაიქცევა სასწავლო პროექტად, ასევე სასკოლოთაშორისო პროექტად)
გაკვეთილის აღწერა - ახალციხეში-რაბათის ტერიტორიაზე არსებული ებრაული თემის კულტურული
მემკვიდრეობის შესახებ ინფორმაციის მოძიება წინასწარ არასაკონტაქტო საათებში, პრეზენტაციები-კლასისთვის
გაცნობა.
საგანი : ისტორია,სამოქალაქო განათლება
გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 45 წუთი ორი გაკვეთილი. ( წინა არასაკონტაქტო
საათი-საჭიროებისამებრ) დიახ ჩატარებული მაქვს - ჩატარებული მაქვს წინა სატესტო

გაკვეთლი .
კონტექსტი გაკვეთილის / პრობლემისთვის
თემატიკა - პირდაპი კავშირშია, საგან ისტორია, სამოქალაქო განათლებასთან, ეროვნულ სასწავლო გეგმით
გათვალსიწინებული მიზნები-ავღზარდოთ ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების მიმართ
პასუხისმგებლობით აღჭურვილი მოქალაქე. ეთნიკურად,კულტურულად მრავალფეროვან სამყაროში საზოგადოების
ფუნქციონირებისთვის იყოს კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.
პრობლმა - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი ისტორიული კუთხეა. ეთნიკურად, რელიგიურად, ლინგვისტურად. რაც
გულისხმობს იმას რომ ახალციხეშ მდებარეობს,, გაძეგლებული“ ტერიტორია, რომელსაც რაბათის ტერიტორიას
ვეძახით. რაბათს სიმბოლურად ტოლერანტობის სიმბოლოდ მივიჩნევთ, რადგან ერთმენთთან ამ ტერიტორიაზე
ათწლეულების მანძილზე ცხოვრობდნენ და მოღავწეობდნენ ებრაელები, გრიგორიანული საწრმუნოების სომხები,
კათოლიკე ქრისტიანები, მართლმადიდებელი ქრისტიანები. შესაბამისად შემორჩენილია მათი წმინდა სალოცავები.
გაკვეთლის თემატიკიდან გამომდინარე რაბათის ტერიტორიის დასახლებაზე შემორჩენილია მხოლოდ სამი ებრაული
ოჯახი. სინაგოგა , რომელსაც მოვლა-პატრონობას უწევს ერთ ერთი ოჯახი. შემორჩენილია სასაფლაოები. რომელზეც
ინფორმაცია ახალციხის მკვიდრ მოსახლეობას არ გააჩნია. შეიძ₾ება ითქვას სასაფლაოები დროთა განმავლობაში
დაიწყებას იეცა, პატრონების საქართველოში არ ყოფნის გამო.
საერთო / საბაზისო აზრი :
ახალციხე-მესხეთის გული, დიდ ინფორმაციას ინახავს ებრაული თემის შესახებ. რაბათის ტერიტორია შედგებოდა უწინ
რამდენიმე უბნისაგან, ერთერთი იყო ებრაელთა უბანი. ეს სახელწოდება დღეს დავიწყებას მიეცა.

ვფიქრობ, ებრაელთა უბანი, მათ სალოცავები, სასაფალოები ჩვენი ქალაქის, რეგიონი და ქვეყნის კულტურული
მემკვიდრეობაა. მათი შესწავლა და დაინტერესება ახალგაზრდებისთვის ჩვენი პედაგოგების ვალია. გავუღვივოთ
კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის დაცვის ინტერესები. რათა შემდგომში მათ თავიანთ სიტყვა თქვან
საზოგადოებაში.
მსურს, დღეს ახალციხეში შემორჩენილი სამი ოჯახის ისტორიის საფუძლევლზე და ასაკიანი მოსახლეობის კოლექტიური
მეხსიერების საფუძველზე ჩემმა მოსწავლეებმა შეკრიბონ ინფორმაცია, შექმნან ებრაული თემის მეხსიერების
ბანკი,(სოციალურ ქსელში), გაუწიონ პოპულარიზაცია.ჩვენ მომავალ თაობას დავუტოვოთ ინფორმაცია. თვითონ გახდნენ
მოსწავლეები კოლექტიური მეხსიერების მატარებელნი.

მიზნები / ამოცანები;
∙ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული, ებრაული თემის, სინაგოგას, სასაფლაოების მოძიება
შესწავლა. ∙ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ებრაული თემის კუთხით
∙ უნარების განვითარება, სწორად განსაზღვროს საკუთარი ქვეყნოს სახელმწიფოებრივი, კულტურული,
ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები.
∙ ზემოთ ჩამოთვლილ ინტერესებს მისცენ სასიკეთო გადაწყვეტილებათა მიღებისა და აქტიური მოქმედებების
შესაძლებლობა. ∙ განუვითარდეთ მოსწავლეებს ურთიერთპატივისცემის, ჯრთიერთგაგებისა და ურთიერთშემეცნების
ჩვევები. ∙ გამოუმშავდეთ უფლებების დაცვისა და პიროვნების პატივისცემის უნარები, რომელსაც გამოიყენებს
საკუთარი და სხვისი თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად.
∙ შეეძლებათ ამ გაკვეთლის (პროექტის) ჩატარების შემდეგ ადამიანის არსებითი უფლებების შესახებ მიღებული

თეორიული ცოდნის განხორციელება და ამ პრინციპებით ცხოვრება.
∙ გაკვეთილის ფარგლებში მოსწავლეები შექმნიან პოსტერებს. ბროშურებს, სდააც ებრაული სასაფლაოების
მეშვეობით მოყვებიან ებრაული თემის ისტორიას საკუთარ ქალაქში.
∙ მოიძევენ გამოჩენილი ახალციხეში მცხოვრები ებრაელი პიროვნების შესახებ. გააცნობენ ამ ადამიანის
ისტორიას აუდიტორიას.

რა რესურსები გჭირდებათ ?
ლინკები : რესურსები ინტერნეტში- ებრაელების შესახებ. https://sknews.ge/ka/old/8894
ახალციხის სინაგოგა, სასაფლაო
http://culturalroutes.gov.ge/Routes/saqartvelos-kulturuli-marshrutebi/ebrauli-memkvidreobis evropuli-marshruti.aspx
ფილმი:https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
საკითხავი მასალა- ებრაელების შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც ქალაბტონმა ცირა მესხიშვილმა გადმოგვცა.
(სადოქტორო ნამუშევარი)
რესურსი: ლეპტოპი, პროექტორი, A 4 ფურცელი. მარკერები. ბეიჯები.
საბაზისო უნარები რომელცი ჭირდებათ მოსწავლეებს:
∙ ინფორმაციის მოძიების, დახარისხების(როგროც ადამიანებში, ასევე ინტერნეტში)
∙ ინტერვიუს ჩატარების.

∙ პოვერპოინტი, პოსტერი, ბროშურის გაკეთება. 21-საუკუნის უნარები
∙ პრეზენტაციის უნარები.

გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები.
პანდემიის გამო წინასწრა შევიმუშავეთ სტრატეგია. დავიცავით რეგულაციები. თთოეულ მოსწავლეს მიეცა ინდივიდუალური
დავალება, რომელსაც შემდეგ ონლაინ რეჟმში უზიარებდნენ ერთმანეთს. ვიღებდით საბოლოო პროდუქტს. გაკვეთლს
ჩავატარე ონლაი რეჟიმში. პრეზენტაციები წინასწარ მე გადმომიგზავნეს, ტექნოლოგიური ხარვეზის გამო მე შემეძლო მათ
გაზიარება. საპრეზენტაციო მასალები წინასწარ რამოდენიმე მოსწავლეს გავუნაწილე, ინტერნეტის გათიშვის ან ტექნიკური
ხარვეზის გამო არ ჩაიშალილიყო შესაბამისი თემის წარმოდგენა.თუმცა ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ყველანაირი რისკების
გარეშე.
როგორ განვახორციელებ გაკვეთილს? (დეტალურად)
∙ 1-ლი აქტივობა: კითხვა პასუხი--რატომ ჰქვია ახალციხის ისტორიულ ადგილს ,, რაბათ-ტოლერანტობის
სიმბოლო“ ∙ დაასახელეთ რაბათს ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური სალოცავები და მათი
მდებარეობა.
∙ რა ვიცით ებრაული თემის და მათი სამცხე-ჯავახეთში დასახლების შესახებ, (გაიხსენებენ სატესტო
გაკვეთილს) ∙ მოსწავლეები წარმოადგენენ წინასწარ მიცემულ თემატიკიდან გამომდინარე ნამუშევარს
პოვერ პოინტის სახით. 1-ებრაელთა სალოცავი

2- ებრაელთა წეს-ჩვეულება
ინფორმაციის გასახსენებლად.
∙ მასწავლებლის მინი ლექცია თემაზე ებრაული სასაფლაოები ისრაელში, და გერმანიაში.
∙ (მე )მასწავლებელი მოვუყვები ამ ინფორმაციას საკუთარი ნანახის და განცდილიდან გამომდინარე.
∙ ისრაელში ვნახე ჰოლოკოსტის მუზეუმი, ასევე ბავშვთა მუზეუმი, სადაც მეორე მსოფლიო
ომამდე,გენოციდის პერიოდში დაღუპული ბავშვების გვარ სახელებს აცხადებენ.
∙ მოვუყვებია გერმანიაში ჰოლოკოსტის მემორიალის ნახვის შემდეგ განცდილი ემოციებისა და ინფორმაციის
შესახებ. ∙ ვაჩვენებს ფოტოებს.
∙ მასწავლებელი პარალელს და აქცეენტებს აკეთებს სასაფლაოების მოვლა პატრონობაზე, როგორც
კულტურულ მემკვიდრეობასა და წინაპართა ხსოვნის შესახებ.

3- მოსწავლეები აკეთებენ პრეზენტაციას ახალციხეში არსებული ებრაელთა სასაფლაოების შესახებ.
პირველი გაკვეთლის შეჯამება მოხდება კითხვებით
1 რა მნშვნელობა აქვს სასაფალოების მოვლა -პატრონობას ერის ცხოვრებაში.
2. ცაითვლება თუ არა სასაფალო როგორც კულტურულ მემკვიდრეობად.
მოსწავლეებს ეძლევათ საშინაო დავალება გადაიღონ ფოტოები ებრაულ სასაფლაოზე უფრო დეტალურად.
გამოკითხონ მოსახლეობა ებრაულ სასაფლაოზე დაკრძალული გამოჩენილი პიროვნებების შესახებ(ასეთის

არსებობის შემთხვევაში მოიძონ ინფორმაცია) გაგვიზიარონ შემდეგ გაკვეთილზე. მოიტანონ ებრაულ სასაფლაოზე
არსებული ეპიტაფიები.

მეორე გაკვეთლი:
∙ მეორე გაკვეთლს ვიწყებთ პირველ გაკვეთლზე მიღებული ინფორმაციის განმტკიცებით.
∙ საშინაო დავალების გამოკითხვა-ახალციხეში არსებული ებრაული სასაფალოს და გამოჩენილი ებრაელის
პიროვნების ისტორია.პოვერ პოინტი ან ფოტოები წარმოადგინონ.
∙ კითხვა პასუხი
∙ სტუმრად ონლაინ ჩართვაში გევყოლება ქალბატონი ცირა მესხიშვილი, რომელიც ესაუბრება დამატებით
საკუთარ სადოქტორო ნაშრომიდან ებრაელთა თემის შესახებ.
∙ მოსწავლეების კითხვა -პასუხის მოწვეულ სტუმართან.
∙ მეორე სტუმარი ცოცხალი მატიანე სინაგოგის მომვლელი სიმონ ლევიშვილი- ებრაული სასაფლაოების
შესახებ“,, ∙ მოსწავლეების კითხვა -პასუხი
∙ გაკვეთლის შეჯამება-რა გაგიეს, რამ დააინტერესა და კიდევ რა უნდათ იცოდნენ.
საშინაო დავალება -შექმნან ებრაული სასაფლაოების თემაზე პოსტერი.ბროშურა, პრეზენტაცია, ან მოძიებული მასალის
საფუძველზე შექმნან და გადმოსცენ ქალაქის ებრაული თემის ისტორია. სადაც მთავარი აქცენტი გაკეთედება ებრაულ

სასაფლაოზე. იქ დაკრძალულ პიროვნებაზე დ ამის როლზე.

როგორც ზემოთ ავღნიშნე, ორ საგაკვეთილო საათს დავუთმობ.
განვრცობადობა :
თემის დამუშავების შემდეგ ეს თემა გადაიქცევა სასკოლო სასწავლო პროექტად, ჩაერთვებიან დანარჩენი
სკოლის მოსწავლეები. მოსწავლეები დაიყოფიან ჯგუფებად გავლენ ქალაქში, მოიძევენ იმ სახლებს სადაც
ოდესღაც ებრაელები ცხოვრობდნენ. გამოკითხავნე ახლანდელ მაცხოვრებლებს. მოივლიან ფეხდაფეხ
ებრაულ სასაფლაოებს შეისწავლიან ეპიტაფიებს, გადაუღებენ ფოტოებს შექმნიან პოსტერებს.
პროექტის ფარგლებში დაგიგეგმება იმ რეგიონების სკოლების მოძიება სადაც შემორჩენილია
ებრაული სინაგოგა, სასაფლაოები. გადაიქცევა სასკოლოთაშორისო ქსელურ პროექტად.
პროექტის ბოლო ეტაპი იქნება ონლაინ რეჟიმში ყოფილი ახალციხელი ებრაელების მოწვევა და ჩვენ მიერ
შეგროვებული მასალის გაცნობა. ღონისძების ,, სიზმრად ვნახე საქართველო „ ჩატარება.
გავლენა :
ჩემს გაკვეთილს ებრაული თემის და სასაფლაოების შესახებ დიდი გავლენა ექნება.ამაღლდება
ინფორმირებულობა. ასევე გაანალიზებენ მოსალოდნელ საფრთხეებს მოუვლელობის შემტხვევაში.
მოსწავლეებში ამაღლდება სამოქალაქო ცნობიერების დონე. დაფიქრდებიან საკუთარ გარემოში, თემში არსებულ
ეთნიკურ და სხვა ჯგუფების ისტორიაზე, მათ გავლენას საქართველოს კულტურის ჩამოყალიბებაზე.
გაანალიზებენ, რომ წარსულს მოვლა და პატრონობა სჭირდება.
ეს გაკვეთლი /პროექტი ღრმად აღიბეჭდება მათ მეხსეირებასა და გონებაზე, ისინი გადასცემენ თავიანთ
მომავალ თაობას ინფორმაციას, ასევე გაუფრთხილდებიან ყოველივეს რადგან:

წარსულის მემკვიდრეობა არ არის განახლებადი და მისი დაცვა არ ხდება ავტომატურად. ის მოითხოვს პსეციალურ
დაგეგმვას და სათანადო ფინანსებს. ასევე მუდმივ ყურადღებასა და პრევენციული ღონისძებების გატარებას
დაზიანებისა და შემდგომი გაქრობისაგან დაცვას.
მოითხოვს ერთობლივ ძალისხმევას:
❖ ის ყველა ჩვენგანის საზრუნავია
❖ იწყება შენგან, შენი ოჯახისგან და მეგობრებისგან.

რა თქმა უნდა სპეციალისტები ყოვეთლვის იქნებიან საჭირო. თუმცა მომავალი თაობის გარეშე ანუ მათ გარესშ ძალისხმევა უშედეგო იქნება.
ყოველდღე ჰკითხავენ საკუთარ თავს:
რა შემიძლია, გავაკეთო მე ჩემი მემკვიდრეობის დასაცავად?

N

აქტივობის აღწერა

გამოყენებული
მეთოდი/მეთოდები

კლასის
ორგანიზები
ს
ფორმა/ფო
რ მები

სასწავლო
რესურსები

დრო

აქტივობის ბოლოს
მისაღწევი შედეგი

1.

A- ფაზა
მოლოდინის განსაზღვრა
გამოწვევა
გაკვეთილის დაწყება
,საორგანიზაციო
საკითხებით.
მოსწავლეთა დასწრების
აღრიცხვა. გაკვეთილის
თემის და მიზნის გაცნობა.

ვერბალური ახსნა

მთელი
კლასი

ეკრანზე
გაზიარებულია
შეხვედრის
მიზანი

2 - წთ

2.

მასწავლებელი უსვამს
მოსწავლეებს კითხვებს. ∙
რატომ ჰქვია
ახალციხის
ისტორიულ ადგილს
,, რაბათ
ტოლერანტობის
სიმბოლო“
∙ დაასახელეთ რაბათს
ტერიტორიაზე
არსებული
რელიგიური
სალოცავები და მათი
მდებარეობა.

კითხვა პასუხი

მთელი
კლასი

პრეზენტაციები

15 წთ.

მოსწავლეებში
ინტერესის გაღვივება.
დაფიქრდნენ ნაცნობს
სიტყვებზე.
გაანალიზონ
სიტყვების არსებითი
მნიშვნელობა.
გაიხსენონ
ინფორმაცია.

∙ რა ვიცით ებრაული
თემის და მათი
სამცხე-ჯავახეთში
დასახლების შესახებ,
(გაიხსენებენ სატესტო
გაკვეთილს)

3

მასწავლებლის მინი ლექცია
თემაზე ებრაული
სასაფლაოები ისრაელში, და
გერმანიაში.
მასწავლებელი ყვება ამ
ინფორმაციას საკუთარი
ნანახის და განცდილიდან
გამომდინარე.
ისრაელში ვნახე
ჰოლოკოსტის მუზეუმი,
ასევე ბავშვთა მუზეუმი,
სადაც მეორე მსოფლიო
ომის პერიდში გენოციდის
პერიოდში დაღუპული
ბავშების გვარ სახელებს
აცხადებენ.
ასევე უყვება გერმანიაში
ჰოლოკოსტის მემორეიალის
ნახვის შემდეგ განცდილი

მინი პრეზენტაცია

მთელი
კლასი

ნანახი და
განცდილის
გადმოცემა

10 წთ

მოსწავლეებში
ემპათიის გრძნობის
გაღვივება და
ემიციების აღძრა
ნანახის შესახებ.
ებრელი სასაფლაოების
შესახებ. აქცენტის
გაკეთება როგორ იცავს
ებრაული ერი
საკუთარ სასაფალოებს
და ხსოვნას ებრაელი
ხალხის. ასევე
გერმანიის
მოსახლეობის მიერ
შემნილი
ჰოლოკოსტის
მემორიალი,

ემოციებისა და
ინფორმაციის შესახებ.
აჩვენებს ფოტოებს.
მასწავლებელი პარალელს
და აქცეენტებს აკეთებს
სასაფლაოების მოვლა
პატრონობაზე, როგორც
კულტურულ
მემკვიდრეობასა და
წინაპართა ხსოვნის შესახებ.

3.

B-ფაზა
სიღრმისეული წვდომა

მოსწავლეები აკეთებენ
პრეზენტაციებს
1-ებრაელთა
სალოცავი
2- ებრაელთა წეს
ჩვეულება
3- ებრაელთა
სასაფლაოები.
ყოველი
პრეზენტატოსრი
გამოსვლის შემდეგ
მასწავლებელი
აძლევს
კონსტრუქციულ

პრეზენტაციები

მთელი
კლასი
ჯგუფები
1,2,3 ჯგუფი
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10 ~წუთ
ი

ახალციხეში
არსებული ებრაული
თემის შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდება.

უკუკავშირს.

4

C- ფაზა
გამთლიანება რეფლექსია
(უკუკავშირი)
3წ
პირველი გაკვეთლის
შეჯამება მოხდება
კითხვებით

5.

1. რა მშNივნელობა
აქვს სასაფლაოებს
ერის ცხოვრებაში.
2. შეიძ₾ება თუ არა
ჩაითვალოს ერის
კულტურულ
მემკვიდრეობად
სასაფლაო.

6
წუთი

მოსწავლეებმა
იმსჯელონ , გაიაზრონ
თ რა შეიძ₾ება
ჩაითვალოს
კულტურულ
მემკვიდრეობად.

6.

საშინაო დავალება
მოსწავლეებს
ეძლევათ საშინაო
დავალება გადაიღონ

კითხვა პასუხი

მთელი
კლასი

2 წთ.

მოსწავლეები
დაინტერესდებიან
ებრაული
სასაფალოებით.
განახორციელებენ
ვიზითს და ჩაატარებენ

.

ფოტოები ებრაულ
სასაფლაოზე უფრო
დეტალურად.
გამოკითხონ
მოსახლეობა ებრაულ
სასაფლაოზე
დაკრძალული
გამოჩენილი
პიროვნებების
შესახებ(ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში მოიძონ
ინფორმაცია)
გაგვიზიარონ შემდეგ
გაკვეთილზე.
გააკეთონ
პრეზენტაცია, ან
პოსტერი, ან ბროშურა

ინდივიდუა
ლური

გამოკითხვას. ,

მეორე გაკვეთილი

1

A- ფაზა
მოლოდინის განსაზღვრა
გამოწვევა
გაკვეთილის დაწყება
,საორგანიზაციო
საკითხებით.
მოსწავლეთა დასწრების
აღრიცხვა. გაკვეთილის
თემის და მიზნის გაცნობა.

ვერბალური ახსნა

მთელი
კლასი

ეკრანზე
გაზიარებულია
შეხვედრის
მიზანი

2 - წთ

2

∙ მეორე გაკვეთლს
ვიწყებთ პირველ

კიტხვა პასუხის მეთოდი

მთელი
კლასი

გაკვეთლზე
მიღებული
ინფორმაციის
განმტკიცებით.
∙ საშინაო დავალების
გამოკითხვა
ახალციხეში
არსებული ებრაული
სასაფალოს და
გამოჩენილი
ებრაელის

მოწვეული
სტუმრები

პრეზენტაციები

35
წუთ

მოსწავლეები გაეცნონ,
გაანალიზონ,
იმსჯელონ
წაკითხულის, ნანახის,
მოსმენილის
საფუძველზე
ებრაული თემის,
სასაფლაოების როგორ
კულტურული
მემკვიდრეობის
შესახებ.

პიროვნების
ისტორია.პოვერ
პოინტი ან ფოტოები
წარმოადგინონ.
∙ კითხვა პასუხი
∙ სტუმრად ონლაინ
ჩართვაში გევყოლება
ქალბატონი ცირა
მესხიშვილი,
რომელიც ესაუბრება
დამატებით საკუთარ
სადოქტორო
ნაშრომიდან
ებრაელთა თემის
შესახებ.
∙ მოსწავლეების კითხვა
-პასუხის მოწვეულ
სტუმართან.
∙ მეორე სტუმარი
ცოცხალი მატიანე
სინაგოგის

მომვლელი სიმონ
ლევიშვილი
ებრაული
სასაფლაოების
შესახებ“,,

∙ მოსწავლეების კითხვა
-პასუხი
კონსტრუქციული
უკუკავშირი

∙ გაკვეთლის შეჯამება რა
გაგიეს, რამ
დააინტერესა და
კიდევ რა უნდათ
იცოდნენ.

ჩამოაყალიბონ მესიჯები
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
შესახებ. სასაფალოების
სახით.

კითხვა პასუხის მეთოდი

მთელი
კლასი

5 წუთ

გაიგონ. იმსჯელონ და
შეაჯამპნ გაკვეთილზე
მიღებული
ინფრომაცია

საშინაო დავალება -შექმნან
ებრაული სასაფლაოების
თემაზე პოსტერი. ან
მოძიებული მასალის
საფუძველზე შექმნან და
გადმოსცენ ქალაქის
ებრაული თემის ისტორია.
სადაც მთავარი აქცენტი
გაკეთედება ებრაულ
სასაფლაოზე. იქ

2 წთ.

დაკრძალულ პიროვნებაზე დ
ამის როლზე.
ატვირთონ ჩვენ ფეისბუკ
გვერდზე.

გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგები:
გაკვეთილების დასრულების შემდეგ მოსწავლეებს ეცოდინებათ რა შეიძ₾ება ჩაითვალოს კულტურულ მემკვიდრეობად სასაფლაო როგორც ერის უტყვი
მეტყველი მემკვიდრეობაა. მათ მოვალ-პატრონობა სჭირდება.

გაკვეთლის/ პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები შექმნიან პოსტერს, ბროშურას, პრეზენტაციას. გაავრცელებენ თემში, რაც გახდის ცნობადს
ახალციხეში არსებული ებრაული სასაფლაოების შესახებ.

რეფლექსია
საგაკვეთლო თემატიკა ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. მით უმეტეს პიროვნებისთვის რომელიც ნამყოფი ვიყავი ისრაელში და ბერლინში. მონახულებული
მქონდა ებრაული სასაფალოები ორივე ქვეყანაში, რომელიც რადიკალურად განსხვავებული კონტექსში გვხვდება. ერთი- ებრაელების სამშობლო, ხოლო
მეორე გერმანია სადაც მეორე მსოფლიო ომამადე ჰიტლერის ნიუმბერგის კანონების შედეგად მოხდა ებრაელების გენოციდი. ამ გაკვეთლზე მუშაობამ
გააცოცხლა ჩემში ნანახი და განცდილი ინფორმაცია. დავაკავშირე
ერთმანეთთან. ყველაზე საინტერესო ეტაპი ახალციხეში არსებული ერბაული სასაფალოების შესახებ ინფრომაციის მოძიება იყო და მოსწავლეებთან
ერთად მუშაობა. აღმოჩენებით სწავლება.
ყველაზე კარგად იმუშავა ცოცხალი მემატიენასთან შეხვედრამ ბატონ სიმონ ლევიშილთან, რომელმაც შეხვედრების დროს ემოცია ვერ დამალა და
ცრემლების ფონზე მოხდა ებრალი სასაფლაოების ნაცნობების გახსენება. ასევე ქალბატონ ცირა მესხიშვილის სადოქტორო თემის მუშაობის პროეცესმა,
რომელმაც უახლოესი ოცდაათწლეულის გაანალიზების საფუძველზე კარგად დაგვანახა წარსულის გავლენა მომავალზე და ცვლილებები.
სხვა მასწავლებელს ვურჩევდი წინასწარ კარგად გააცნოს მოსწავლეებს ებრაელი ერის ისტორია. უყურონ ერთად ფილმებს ,, შინდლერის სია,, ,, ბიჭ
ზოლიან პიჟამაში,, დოკუმეტური ფილმების სერია,, ოკუპაცია-ს’’ ფარგლებში გადაღებული ფილმი
,, ჰოლოკოსტი“ დაუთმონ ბევრი დრო ფილმების განხილვას.

ხელახლა ჩატარების შემთხვევაში მოსწავლეებს შევასწავლიდი ებრაელი ერის ისტორიას. მოვაძებნინებდი საქართველოში რესპუბლიკის
მასშტაბით ებრაული სინაგოგის და სასაფლაოების შესახებ.
დავუკავშირდებოდი ბატონ ჯაბა ლაბაძეს, რომელიც ქართული ვიკიპედიის მამაა. და ჩემ მოსწვალეებთან ერთად შევიტანდი ებრაულ
სასაფლაოებზე და ახალციხის სინაგოგაზე ინფორმაციას.
ქართულ ვიკი სივრცეში არ არსებობს ახალციხის სინაგოგის და სასაფლაოების შესახებ ინფორმაცია.
.https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1
%83%90:%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9
D%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1% 83%98

პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა

1-2 ქულა

3-4 ქულა

5-6 ქულა

7-8 ქულა

9-10 ქულა

საკითხის წარდგენა/პრობლემის იდენტიფიცირება
საკითხი
არაადექვატურად
არის წარმოდგენილი.
პრობლემა არ არის
იდენტიფიცირებული.
ვერ პასუხობს
დასახულ მიზანს.

საკითხი
ზედაპირულად არის
წარმოდგენილი .
პრობლემა არ არის
იდენტიფიცირებულია.
არ შეესაბამება
საკითხს. ვერ პასუხობს
ადექვატორულად.

საკითხი
ნაწილობრივ
არის წარმოდგენილი .
თუმცა
არასრულყოფილად.
პრობლემა არ არის
იდენტიფიცირებულია.
პასუხობს
არადამაჯერებლად.
შესაბამის
კანონდებლობაზე
ნაწილობრივ არის
მორგებული.

საკითხი ამომწურავად
არის წარმოდგენილი .
პრობლემანაწილობრივ
არის
იდენტიფიცირებული
და შესაბამის
კანონდებლობას არის
მორგებული.

საკითხი
ამომწურავად არის
წარმოდგენილი .
პრობლემა
იდენტიფიცირებული
და შესაბამის
კანონდებლობას არის
მორგებული.
საინტერესო და
დამაჯერებლად
საუბრობს.

მოსწავლის თვითშეფასების სქემა
რა იყო გაკვეთილზე
შენთვის ყველაზე
საინტერესო?
რა ისწავლე ამ
გაკვეთილზე?
რა გააკეთე ამ
გაკვეთილზე?
ვისთან ერთად იმუშავე?
რა გააკეთე კარგად? რა
იყო შენი წარმატების
მიზეზი?

რა ვერ გააკეთე
კარგად?რა იყო შენი
წარუმატებლობის
მიზეზი?
რა გინდა, შემდეგში
უკეთ გააკეთო?

ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა

შეფასება
ჯგუფის ყველა წევრი ჩართულია
მუშაობაში

ჯგუფის ყველა წევრი უსმენს
ერთმანეთს

ქულა

ჯგუფი 1

ჯგუფი 2

ჯგუფი 3

ჯგუფის წევრები თანამშრომლობენ
(აზრის გამოყოფის თანაბარი
პირობები)
ჯგუფი პრეზენტაციისას წარმოადგენს
მთავარ იდეას, აკეთებს დასკვნას
ჯგუფი პასუხობს შეკითხვებს
ჯგუფი იცავს დროის ლიმიტს
ჯამი

I შესავალი
გაკვეთილის სათაური: ,,ახალი ონი“
სახელი და გვარი, სკოლა/საგანმანათლებლო დაწესებულება, საგანი რომელსაც ასწავლით:
შორენა გაგნიძე, სსიპ სიმონ სხირტლაძის სახელობის ქალაქ ონის საჯარო სკოლა, გეოგრაფიისა და
სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი.
თქვენი გაკვეთილის ძალიან მოკლე აღწერა
ქ. ონში არსებული უძველესი ებრაული სასაფლაოს, როგორც ისტორიული წყაროს გამოყენებით,
მოსწავლეებმა გაშიფრეს არსებული ეპიტაფიები, ივრითიდან ქართულ ენაზე თარგმნეს საფლავის
ქვებზე არსებული ინფორმაცია, ძველი ონელებისა და ქალაქში დარჩენილი ებრაელებისაგან მოიპოვეს
დამატებითი მონაცემები ამ ადამიანების შესახებ და ჩაწერეს მოკლე ვიდეო-რგოლები
,,ალაპარაკებული საფლავები“, სადაც გარდაცვლილი ადამიანები თავად ყვებიან საკუთარ
ცხოვრებაზე, საქმიანობაზე, გრძნობებზე, სინანულსა თუ სიხარულზე. პროექტ-გაკვეთილის ბოლოს
მოსწავლეებმა გაიაზრეს, თუ როგორი იყო მათი ქალაქი მაშინ, როცა ებრაელები და ქართველები
მშვიდობიანად თანაცხოვრობდნენ, ხოლო ინოვაციური სასწავლო მეთოდის ,,დისნეის სამი სკამის“
გამოყენებით შექმნეს ვირტუალური ქართულ - ებრაული ქალაქი ,,ახალი ონი“.
საგანი - გეოგრაფია
თქვენი მოსწავლეების კლასი და ასაკი
კლასი - IX

ასაკი -14 წელი

გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 90 წუთი
უკვე ჩაატარეთ სატესტო გაკვეთილი?
გაკვეთილი უკვე ჩატარებულია.

II ზოგადი ინფორმაცია

1. კონტექსტი გაკვეთილის/პრობლემისთვის – რამდენად კავშირშია ეს თემატიკა იმ
საგანთან რასაც ასწავლით? არის რამე პრობლემა, რომელსაც ეხებით ამ გაკვეთილით?
საქართველოს გეოგრაფიის სწავლებისას მნიშვნელოვანია მოსწავლეებმა გაიაზრონ ჩვენი ეთნიკური
და რელიგიური მრავალფეროვნება, როგორც ქვეყნის განვითარების უდიდესი შესაძლებლობა.
გასული საუკუნის ბოლოს, ქვეყანაში შექმნილმა სოციალურ-ეკონომიკურმა მდგომარეობამ
განაპირობა სხვადასხვა ეროვნების ადამიანების, მათ შორის ებრაელების ქვეყნიდან მასობრივად
გასვლა. ისტორიული წყაროებიდან ცნობილია, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს, ქალაქ ონის ძირითადი
მოსახლეობას ებრაელები შეადგენდნენ. მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა... შეიცვალა ქალაქის
დემოგრაფიული მდგომარეობა, მათ ვინც ისრაელში წავიდა საქართველოში დარჩათ წინაპართა
საფლავები და ამის გამო თან გაიყოლეს უდიდესი სევდა. დღეს, ქალაქ ონში ცხოვრობს სულ
რამდენიმე ებრაელი, ხოლო ახალმა თაობამ თითქმის არაფერი იცის ამ უდიდესი კულტურის ხალხისა
და მათი წინაპრების მშვიდობიანი და მეგობრული თანაცხოვრების შესახებ. ქალაქ ონში არსებული
ებრაელთა უძველესი სასაფლაო არის უმნიშვნელოვანესი ისტორიული წყარო, რომელიც ბევრ ისეთ
მნიშვნელოვან ინფორმაციას ინახავს, რომლის გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში
მნიშვნელოვანია მოსწავლეებისათვის.
2. ს
 აერთო/საბაზისო აზრი – ეს არის ის ძირითადი იდეა, ცოდნა, რაც გსურთ რომ
თქვენმა მოსწავლემ მიიღოს ამ გაკვეთილიდან. 10 წლის შემდეგ, როდესაც ისინი
ინფორმაციას დაივიწყებენ, რა დარჩება მათ მეხსიერებაში?
10 წლის შემდეგ, მაშინ როდესაც ჩემი მოსწავლეები დიდები იქნებიან, ვფიქრობ ყოველთვის
ეცოდინებათ რამდენად უკეთესი იყო ეთნიკურად და რელიგიურად მრავალფეროვანი (ქართველები,
ებრაელები, სომხები) ონი და საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში შეეცდებიან მნიშვნელოვანი
წვლილი შეიტანონ ებრაული სასაფლაოების შენარჩუნების საქმეში, რათა გაჩნდეს იმის პერსპექტივა,
რომ თუნდაც ტურისტული ინტერესით ისევ ჩამოვიდნენ ებრაელები ონში.
3. მიზნები/ამოცანები: რა არის ამ გაკვეთილის მიზანი/ამოცანები? ჩამოთვალეთ: რა
ცოდნას მიიღებენ მოსწავლეები, რა უნარებს განივითარებენ, როგორ იმოქმედებს მათ
ქცევაზე მომავალში.
გაკვეთილის მიზანი:
● მოსწავლეებმა შეძლონ საფლავის ქვებზე დატანილი ეპიტაფიებისა და მნიშვნელოვანი
მონაცემების ებრაულიდან ქართულ ენაზე თარგმნა. მოპოვებული ინფორმაციაზე

დაყრდნობით მცირე ვიდეო-ფაილების შექმნა და ებრაული საფლავების ,,ალაპარაკება“.
,,დისნეის აზროვნების სამი სკამის“ მეთოდის საშუალებით ვირტუალური ებრაულ-ქართული
ქალაქის ,,ახალი ონის“ შექმნა.
მოსალოდნელი შედეგები:
შეუძლია
ისტორიული და გეოგრაფიული
● მოსწავლეს
ინტერპრეტაცია და საკუთარი იდეების განხორციელება.

ინფორმაციის

ანალიზი,

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლეს შეუძლია:
● ებრაული სასაფლაოების გამოყენებით ქართულ-ებრაული ურთიერთობების დახასიათება, ამ
ურთიერთობის გაანალიზება, პრობლემების გამოკვეთა და მათი გადაჭრის გზების ძიება,
მოპოვებული ინფორმაციის მისთვის სასურველი ფორმით გამოყენება.
საჭირო წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები:
● შეუძლია ფოტოების, რუკების ისტორიული წყაროების საშუალებით წარმოდგენილი
ინფორმაციის მოძიება და მიზნის შესაბამისად გამოყენება.
სასწავლო მასალა და რესურსები:
● სახელმძღვანელო, პროექტორი, ეკრანი, ებრაული სასაფლაოების ფოტო და ვიდეო მასალა,
სტატისტიკის სამსახურიდან მოპოვებული მონაცემები ონში ებრაელთა რაოდენობის შესახებ.
ვირტუალური ,,ახალი ქალაქის“ აშენებისათვის საჭირო მატერიალური რესურსი,
ფლიპჩარტები, მარკერები, ბარათები, დაფა, ცარცი და სხვა.
მასწავლებელი კლასს აცნობს გაკვეთილის მიზანს და შეფასების რუბრიკებს

5 წთ.

აქტივობა N1 აზრობრივი რუკის შევსება (მთელი კლასი) 15 წთ.
აქტივობის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ ქალაქ ონში არსებული ებრაული სასაფლაოს ფოტო და
ვიდეო რესურსის საშუალებით, გონებრივი იერიშით გამოყენებით გაიაქტიურონ წინარე ცოდნა ქალაქ
ონში მაცხოვრებელ ებრაელთა შესახებ.
აქტივობის აღწერა: მასწავლებელს ეკრანზე გამოაქვს საინფორმაციო ფოტო და ვიდეო მასალა,
უხსნის მოსწავლეებს, რომ ებრაელები ონში უხსოვარი დროიდან ცხოვრობენ და მე-18 საუკუნის
ბოლომდე ქ. ონის ძირითად მაცხოვრებლებს შეადგებდნენ. მასწავლებელი მოსწავლეების

დახმარებით ავსებს აზრობრივ რუკას ძველი ონის საქალაქო ცხოვრების წესის თავისებურებების
შესახებ.
კითხვა - პასუხის გამოყენებით ცდილობს მოსწავლეებმა ერთმანეთის შეადარონ
ქართველთა და ებრაელთა სასაფლაოების განმასხვავებელი ძირითადი თავისებურებები.
კითხვები:
● რას ხედავთ ფოტო და ვიდეო მასალაზე ?
● თქვენი აზრით რით განსხვავდება ებრაული და ქართული სასაფლაოები ერთმანეთისაგან ?
● როგორ ფიქრობთ რა განასხვავებდათ ან აერთიანებდათ იმ ადამიანებს ქართველებისაგან,
რომელთა მხოლოდ საფლავები შემორჩა ჩვენს ქალაქში?
● მოცემლ სქემაზე დაყრდნობით შეადარეთ ქართული და ებრაული ქალაქური ცხოვრების წესი.

აქტივობა N 2
ებრაელების ისრაელში მიგრაციის პროცესის გამომწვევი მიზეზების
გააზრება-გაანალიზება-შეფასება (ჯგუფური მუშაობა) 15 წთ.
აქტივობის მიზანი:
მოსწავლეებმა შეძლონ ქალაქში შემორჩენილი ებრაელთა საფლავების
რაოდენობის მიხედვით და სტატისტიკის სამსახურიდან მოპოვებული მასალის საშუალებით, გასული
საუკუნის ბოლოს, ებრაელთა აქტიური მიგრაციის პროცესის აღწერა, გამომწვევი მიზეზების ძიება
მისი თანამდევი შედეგების გაანალიზება.

აქტივობის აღწერა: მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს ფლოპჩარტებს და სთხოვს ჩამოწერონ ის
ძირითადი მიზეზები, რამაც განაპირობა ებრაელთა მასობრივი წასვლა ონიდან. მოსწავლეები
აღწერენ მიგრაციის პროცესს, აანალიზებენ პროცესის თანამდევ უარყოფით შედეგებს, პასუხობენ
მასწავლებლის კითხვებს, მსჯელობენ ქალაქ ონისათვის ებრაელების მასობრივად წასვლის
უარყოფით მხარეებზე.

აქტივობა N 3 ვიდეო-ფაილების შექმნა და მისი პრეზენტაცია

20 წთ.

აქტივობის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ საფლავებზე დატანილი ინფორმაციისა და მოსახლეობის
გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით ,,გააცოცხლონ“ ძველ ონელ ებრაელთა ისტორიები.
აქტივობის აღწერა:
მასწავლებელი მოსწავლეებს ყოფს წყვილებად, ჯგუფის წევრები საერთო
ძალებით ცდილობენ შეაჯერონ მოპოვებული ინფორმაცია და შექმნან ამბავი, რომელსაც
წარმოადგენენ მცირე ვიდეოს სახით. ყველა წყვილს ეკრანზე გამოაქვს მათ მიერ არჩეული საფლავის
ქვა და ყვება იმის შესახებ, თუ ვინ იყო ესა თუ ის ადამიანი.

აქტივობა N 4 ,, ქალაქის აშენება“

( ჯგუფური მუშაობა) 20 წთ.

აქტივობის მიზანი:
მოსწავლეებმა შეძლონ
,,დისნეის აზროვნების სამი სკამის“ მეთოდის
გამოყენებით
ვირტუალური ქალაქის ,,ახალი ონის“ აშენება. ამ პროცესთან დაკავშირებული
საკითხების ხედვა სამ სხვადასხვა - მეოცნების, რეალისტის და კრიტიკოსის პერპექტივაში.
აქტივობის აღწერა:
მასწავლებელი მოსწავლეებს ყოფს ოთხ ჯგუფად, აძლევს შესაბამის
მატერიალურ რესურსს და სთხოვს, რომ იყვნენ ,,მეოცნებენი“, შექმნან საკუთარი იდეალური ქალაქი
შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. აამოქმედონ ფანტაზია, თამამად გამოხატონ ყველა იდეა და
სურვილები, როგორი შეიძლება იყოს ქართულ-ებრაული ,,ახალი ონი“. აფრთხილებს, არ იფიქრონ
იმაზე, შესაძლებელია თუ არა მათი იდეის განხორციელება.
შემდეგ, იგივე მოსწავლეები ხდებიან ,,რეალისტები“ და საკუთარ ქალაქში ყველაფერს ცვლიან
რეალისტურად. მათ უნდა იფიქრონ იდეების განხორციელებაზე, იმოქმედონ გეგმაზომიერად,

გაითვალისწინონ პირობები და იყვნენ სამართლიანები, შედეგზე ორიენტირებულები, ამოირჩიონ
უმოკლესი და მიზანმიმართული გზა.
ყოველივე ამის შემდეგ, იცვლიან ჯგუფებს, ხდებიან ,,კრიტიკოსები“ და ქალაქს ცვლიან შესაბამისად.
მათ უნდა მოახდინონ ფოკუსირება იდეის მიზანშეწონილობასა და განხორციელებადობაზე. იფიქრონ
რისკებზე და შესაძლებლობებზე. შეაფასონ ისე, რომ იყვნენ მიუკერძოებელი და იდეებისადმი
პოზიტიურად განწყობილნი. მათ თითოეულ იდეაში პრობლემები უნდა იპოვოს, მაგრამ იდეის არსის
უნდა სჯეროდეს.
მასწავლებელს ეხმარება მოსწავლეებს და ეკრანზე გამოაქვს ყოველი ეტაპისათვის დამხმარე
სლაიდები, სადაც გამოტანილია მოქმედების გეგმა და რეკომენდაციები.
მასწავლებელი აჯამებს აქტივობას კითხვებით, რომლებიც ეხება მოსწავლეთა მიერ პროცესის დროს
აზროვნების ტიპების ცვალებადობას.
კითხვები:
● როგორ გრძნობდით თავს ,,მეოცნების“, ,,რეალისტის“ და ,,კრიტიკოსის“ როლში ?
● თქვენი აზრით როგორია ქალაქი, რომელშიც მშვიდობიანად თანაცხოვრობს ორი მოძმე ერი?
● შეგვიძლია, თუ არა ჩვენს მიერ შექმნილ ქალაქს ვუწოდოთ ,,ახალი ონი“ და რატომ ?
მოსწავლეთა შეფასება

--- 10 წუთი

გასასვლელი ბარათი მოსწავლეთა შეფასებისთვის
1.. ამ გაკვეთილში ყველაზე მეტად მომეწონა
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ამ გაკვეთილმა ხელი შემიწყო ვყოფილიყავი:
აქტიური
ნაკლებად
აქტიური უმოქმედო

3. ჯგუფში მუშაობისას ჩემი აზრი:
არ იზღუდებოდა

იზღუდებოდა

4. მომავალი გაკვეთილისთვის მაინტერესებდა გამეგო
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საშინაო დავალება:
დაწერეთ ესე - ,, ებრაულ-ქართული ურთიერთობა ქალაქ ონში XXI საუკუნის ბოლოს“

გაკვეთილის რეფლექსია
გაკვეთილის ჩატარების პროცესში არ ყოფილა არანაირი შეფერხება და არ დამჭირვებია გეგმის
მოდიფიცირება. განხორციელებულმა აქტივობებმა მოსწავლეებში დიდი ინტერესი გამოიწვია და
გაჩნდა იდეა იმის შესახებ, რომ მივმართოთ მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას, რათა მათი
დახმარებით გავწმინდოთ ებრაელთა საფლავები, გავაკეთოთ გვერდი სოციალურ ქსელში, სადაც
ავტვირთავთ სასაფლაოზე არსებულ საფლავების ფოტოებს, მოვძებნით და დავიმეგობრებთ
ისრაელში მცხოვრებ ონელ ებრაელებს. ასე ჩვენი გაკვეთილი შეიძლება ვაქციოთ პროექტად,
რომელიც იქნება მდგრადი და მუდმივად განახლებადი.

გაკვეთილის გეგმა
„ ებრაული სასაფლაოები სოფელში, თემში, საქართველოში”
მასწავლებლის სახელი, გვარი, თამარი ცქიფურიშვილი
სსიპ-მიხეილ გაფრინდაშვილის სახელობის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენის N1 საჯარო სკოლა
სწავლების საფეხური/კლასი: საბაზო საფეხური, მე- 7 მე -8 მე- 9
მოსწავლეთა რაოდენობა: 67. სსსმ მოსწავლე - 3.
გაკვეთილის აღეწერა - სოფელში, თემში ,სკოლოს მოსწავლეების, საზოგადოების , სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება
ებრაული სასაფლაოების შესახებ.
საგანი : სამოქალაქო განათლება
გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 90 წუთი ორი გაკვეთილი.
ჩატარებული მაქვს - სატესტო გაკვეთილი
კონტექსტი გაკვეთილის / პრობლემისთვის
თემატიკა - კავშირი ახალეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. საგან სამოქალაქო განათლებასთან, ვინაიდან და რადგანაც
საქართველო მრავალეთნიკური სახელმწიფოა. ჩვენი მოვალეობაა ,აქტიურ, მოქალაქის აღზრდა, რომელიც პატივს სცემს

სხვა ერის კულტურასა და რელიგიას, აღიარებს , მას , მის თავისებურებებსა და ღირებულებებს. აქვს, მაღალი
მიმღებლობა არის , ტოლერანტი და შემწყნარებელი.
პრობლმა - ისაა ,რომ საზოგადოების ფართო მასას ,არ გააჩნია ინფორმაცია ებრაული სასაფლაოების შესახებ..
საერთო / საბაზისო აზრი
მე, როგორც პედაგოგი დიდი სურვილი მაქვს ჩვენმა მოსწავლეებმა იცოდნენ
და პატივი სცენ განსხვავებულ კულტურის,ენის.რწმენის ერს.რომელიც საქართველოში
უხსოვარი დროიდან ცხოვრობდნენ და თავის კვალი დატოვეს ქართულ კულტურაში.
იცოდნენ, რომ ისინი საკუთარი ქვეყნის პატრიოტები და გმირები არიან. –
იცოდნენ მათი კულტურისა და სასაფლაოების შესახებ. იცოდნენ, რომ
საქართველოს - ისრაელში მცხოვრები ებრაელები მეორე სამშობლოს უწოდებენ.
ამ პორიექტის დასრულების შემდეგ მოსწავლეებს ეცოდინებათ ებრაელების შესახებ.მოსახლეობის სტატისტიკა მიმდინარე
წლების განმავლობაში,თუ რა რაოდენობით ცხოვრობდნენ ებრაელები საქართვლოს სხვადასხვა კუთხეში.საქართველოში
მოღვაწე იმ ადამიანების ისტორია, რომლებსაც ფასდაუდებელი წვლილი მიუძღვის ქვეყნის განვითარებაში.ამ ცოდნის
გასამყარებლად ექსკურსია ხელნაწერთა ეროვნულ მუზეუმში.ინტერნეტ სივრცის გამოყენება.ეს მოგვცემს საბაბს
დავიცვათ ებრაული სასაფლაოები.პატივი ვცეთ მათ ხსოვნას.

მიზნები / ამოცანები;

ექსკურსია საქართველოს ხელნაწერთა მუზეუმში.საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული, ებრაული სასაფლაოების,
მოძიება შესწავლა.ინტერნეტის გამოყენებით
მოსწავლეთა ინფორმირება, პასუხისმგებლობა, ჩართულობა და აქტივიზმი.
მოსწავლეები მიიღებენ ცოდნას, ებრაული სასაფლაოების შესახებ.
განუვითარდებათ 21 საუკუნის უნარ- ჩვევები :
კრიტიკული აზროვნების, - ინიციატივისა,კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის,სამოქალაქო პასუხისმგებლობის,
დამოუკიდებლად მუშაობის, კომუნიკაციის, თანამშრომლობის, მედიაწიგნიერების, უნარ- ჩვევები.
ღირებულებები:
ადამიანის ღირსებებისა და უფლებების დაფასება.
კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება.
დამოკიდებულებები:
კულტურული განსხვავებულობისა და სხვა რწმენისადმი , მსოფლმხედველობის შეხედულებებისა, თუ პრაქტიკისადმი
შემწყნარებლური , დამოკიდებულებისათვის მზაობა.
რა რესურსები გჭირდებათ ?
ლინკები :
ფილმი:
საკითხავი მასალა- ებრაელების განსახლება საქართველოს ტერიტორიაზე.
საკანცელარიო მასალები:

ფლიპჩატი, ფერადი ფურცლები, ფლომასტერები, ჭიკარტები. კომპიუტერი ,
პროექტორი.ლიტერატურა,(წიგნები,ელექტრონული ვერსიები)

გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები.
გადაადგილების კუთხით პრობლემა, არ შეგვქმნია, რადგანაც ვმოძრაობდით პირბადით.
როგორ განვახორციელებ გაკვეთილს? (დეტალურად)
გაკვეთილს დავიწყებ მოსწავლეების მიერ მოძიებული ისტორიული მასალით რომელშიც იქნება ებრაელების მიერ
საქართველოსთვის სხვადასხვა მიმართულებით გაწეული
დახმარებები.(კულტურა,ხელოვნება,თეატრი,პოლიტიკა,ეკონომიკა) რითაც მოსწავლეებს დავაფიქრებ ებრაელების
როგორც საქრთველოს აღორძინებაში მათი აქტიური ჩართულობა.ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობის ამსახველი
მოკლე ვიდეო მასალით.
1. გაკვეთილზე დისტანციურად მოვიწვევთ ისრაელის საელჩოს წარმომადგენელს.
2. პროექტის ორგანიზატორებს.
3. სოფლის გამგებელს.
4. სკოლის ადმინისტრაციას. პედაგოგებს.
5. მშობლებს.
6. მოვაწყობთ ექსკურსიას ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.
7. მოვაწყობთ მოძიებული მასალის ჩვენებას სკოლის ყველა მოსწავლისთვის.

8. დავიცავ ეპიდემიოლოგების ყველა მითითებასა და რჩევებს. გაკვეთილის გეგმა თან ერთვის კითხვარს.
განვრცობადობა : ვასწავლი - 7, 8,9, 10. , კლასის მოსწავლეებს, ეტაპობრივად ყველა კლასში ჩავატარებ
გაკვეთილებს.
გავლენა :
სოფელში, თემში ,მოსწავლე - ახალგაზრდები ინფორმირებული იქნებიან ებრაული სასაფლაოების შესახებ,
ეცოდინებათ სად მდებარეობს ისინი. აუმაღლდებთ სამოქალაქო ცნობიერება და გაუჩნდებათ სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის გრძნობა.ჩამოუყალიბდებათ მზრუნველობის განცდა. გაუფრთხილდებიან, როგორც ებრაულ
ასევე თავის წინაპრების სასაფლაოებსაც.
ვფიქრობ, გაკვეთილი მდგრადი, საინტერესო, მრავალფეროვანი , იქნება, თავის აქტივობებითა და კვლევებით.
გადავიღებთ ,გაკვეთილის მსვლელობას.

N

აქტივობის
აღწერა

გამოყენებული
მეთოდი/მეთოდები

კლასის
ორგანიზების

სასწავლო რესურსები

დრო

აქტივობის
ბოლოს

1.

A- ფაზა
მოლოდინის
განსაზღვრა
გამოწვევა
გაკვეთილის
დაწყება
,გამოწვევის
ფაზა.
გაკვეთილის
თემის და
მიზნის
გაცნობა.

ფორმა/ფორმე
ბი
მთელი კლასი
ვერბალური ახსნა

ფლიპჩარტზე
გაკვეთილის თემა ,
მიზანი უცხო
სიტყვათა
ლექსიკონი.
შეფასების
რუბრიკები.

2 - წთ

მისაღწევი
შედეგი
მოსწავლეეები
ინფორმაციას
მიიღებენ
გაკვეთილის
თემასა და
მიზნის შესახებ.
გაეცნობიან
ერს
-ებრაელებს,
გაიხსენებენებ
მათი
ცხოვრების
შესახებ, 1942
-1945 წლებს.

2.

ებრაელი
ხალხის მიერ
საქართველოს
ისტორიაში
მათი დიდი
წვლილის
ამსახველი
ვიდეო მასალა.
მასწავლებელი
სვამს კითხვას:
თვენი აზრით,
ა)„რას ნიშნავს
სიტყვა
„ემპათია’
ბ) რა
პრობლემებს
ვხედავთ
ქვეყანაში
რასიზმის
მხრივ?

გონებრივი იერიში

კითხვა პასუხი

მთელი კლასი

მთელი კლასი

ცარცი, დაფა,
ფერადი ფურცლები.
ვარაუდების
გამოთქმა
წერილობით.
კომპიუტერი.პროექტ
ორი.
ლინკები.

5 - წთ.

გვეამაყება
ჩვენი
სამაგალითო
თანაცხოვრება
და მეგობრობა.
მოსწავლეები
ისაუბრებენ
ემპათიის
მაგალითებზე,
გაიაზრებენ
ქართველებისა
და ებრაელების
ისტორიას,
გააცნობიერებე
ნ და
დაფიქრდებიან
მის
მნიშვნელობაზ
ე...

B-ფაზა
სიღრმისეული
წვდომა
3.

ახალი მასალის
ახსნა
‘’ქართველი
ებრელების
სასაფლაოები ,
სოფელში,
თემში, „
პედაგოგის
მიერ ცნებების
დეფინიცია და
ინფორმაციის
გაცნობა.

მინი ლექცია

მთელი კლასი

სახელმძღვანელო
ებრაელების
განსახლება
საქათველოში.
ლინკები.
კომპიუტერი,
პროექტორი.

5წუთი

მოსწავლეები
გაიღრმავებენ
ცოდნას ,
ებრაელების
საქართველოში
განსახლების
პერიოდის
შესახებ.
იმსჯელებენ
საქართველოს
ტერიტორიაზე
არსებულ
სასაფლაოების
მდებარეობაზე,
იფიქრებენ მათ
მოვლა
პატრონობაზე.
მათ ადათ
წესების
შესახებ.ასევე
მოსწავლეები
იმსჯელებენ
საზოგადოების
დამოკიდებულ

4

პედაგოგი
კლასს ყოფს
ჯგუფებად და
სთხოვს
დამოუკიდებლ
ად
მოიძიონ,
ინფორმაცია

ტექსტის ანალიზი.

ჯგუფური
სამუშაო

ჯგუფებისათვის
ფერადი
ფურცელი,მარკერი,კ
ალამი.
ფლიფჩატი.
ტელეფონები.

5წუთი.

ებაზე,მოახდენ
ენ შედარებას
დღევანდელობ
ასთან.ისაუბრე
ბენ იმ
ებრაელი
ადამიანების
შესახებ ვინც
შექმნეს
საქართველოში
ისტორია
სხვადასხვა
მიმართულები
თ.მოხდება
ფილმის
განხილვა..
კლასში
მოძიებულ
მასალას
მოსწავლეები
დაურთავენ,
საშინაო
დავალებებს,
პრეზენტაციის
სახით. სადაც

5.

საქართველოს
ტერიტორიაზე
ადგილობრივი
ებრაელების
სასაფლაოების
შესახებ.
მოიძიონ,
ისეთი
ადამიანის
ბიოგრაფია,
ვინც
დაკრძალულია
ლაგოდეხის
ტერიტორიაზე
არსებული
ებრაული
სასაფლაოზე.
მოიძიონ
,ევროპის
ებრაული
სასაფლაოები
.

პრეზენტაცია

კომპიუტერი
პროექტორი.
9წუთი

სასაფლაოების
ქვის აღწერა
იქნება
მოცემული.
,წელი თვე
რიცხი
გარდაცვალები
ს დრო..
გარდაცვლილი
პიროვნებების
გვარი,
სახელი.წარმოა
დგენენ
ბროშურას ,
ფილმს.
მოსწავლეებს
...
ESJF
სახელმძღვანე
ლოს
დახმარებით

პრეზენტაცია

შესწავლილი
ექნებათ
ეპიტაფიები
საფლავის
ქვებზე და
ახსნიან მათ
მნიშვნელობას.
მოსწავლეები
გადმოსცემენ
ისტორიებს ,
ჩვენი სოფლის ,
კერძოდ
ლაგოდეხში
სოფელ
ბეშკენტში
მცხოვრებ
ებრაელების
შესახებ და
საგვარეულო
სასაფლაოებს.

ჯგუფები
წარმოადგენენ
სამ
პრეზენტაციას.
C- ფაზა
გამთლიანება
რეფლექსია
(უკუკავშირი)
6.

პედაგოგი
არსებული და
ახალი ცოდნის
გამთლიანების
მიზნით ,
მიმართავს
ვიდეო
მასალას.
ფილმის
მიმდინარეობი
სას აკეთებს
პაუზას და
სვამს
კითხვებს.

კითხვა პასუხი

მთელი კლასი

ფილმის ჩვენება.

მთელი კლასი
ინდივიდუალუ
რი

კომპიუტერი,
პროექტორი
ფურცლები, კალმები.

15 წთ.

პედაგოგი
ახალი ცოდნის
გამთლიანების
მოზნით ,
ვიდეოს
ჩვენების დროს
,ნათლად
წარმოადგენს
შესავალს
ებრაული
სასაფლაოების
შესახებ.სიმბო
ლოებს და
ეპიტაფიებს
თავისი
პრაქტიკული
მაგალითებით.
,

7.

ებრაული
სასაფლაოები
საკლასო
ოთახში.
2
წუთი.

პედაგოგი
აკეთებს
განმსაზღვრელ
შეფასებას

დავალება :
8.

დაწერეთ;“
ებრაული
სასაფლაოების
“ სიმბოლოები
და
ეპიტაფიები,...

დაწერეთ „ ებრაული
სასაფლაოების „
სიმბოლოები,და ეპიტაფიები>

მთელი კლასი
ინდივიდუალუ
რი

რვეული , ფურცელი,
კალამი.

2
წუთი.

მოსწავლეთა
მიერ
შესრულებული
ნამუშევრები.

გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგები:
მოსწავლეები შეძენილ ცოდნას გამოიყენებენ ცხოვრებაში.საკუთარ გამოცდილებას გაუზიარებენ სხვებს, ამოიცნობენ
სიმბოლოებსა და ეპიტეფიებს, შეძლებენ პრაქტიკული სავარჯიშოების გაკეთებას. ეცოდინებათ ებრაული სასაფლაოების

ისტორიები, ნახევან დოკუმნტურ ფილმებს. აღწერენ ფოტოებს, რუკებს. მიღებულ თეორიულ ცოდნას, გამოიყენებენ
პრაქტიკაში.მათ ექნებათ თანაგანცდა,რომ იზრუნონ ნებისმიერი ეროვნების ადამიანის საფლავზე.
თემის შესწავლის შემდეგ მოსწავლე შეძლებს:
გამოყოს -- ებრაული სასაფლაო
~~-- გაერკვეს - იმაში, რომ ნამდვილად ებრაული სასაფლაოა.
გაიზიაროს -- მოიძიოს სასაფლაოები და პრეზენტაცია გააკეთოს.
ამოიცნოს --ებრაული სასაფლაო
შეიძინოს - ინფორმაციის სანდო წყაროებიდან, მოძიების უნარი.
გამოავლინოს --- გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი.
შეძლოს --- ობიექტური ინფორმაციის საფუძველზე სწორი გადაწყვეტილების მიღება.
გაიზიაროს -- სხვისი ტრაგედია
გააცნობიეროს მიზეზ - შედეგობრივი კავშირი.
მოსწავლეები შეიძენენ გარკვეულ ცოდნას და ჩამოუყალიბდებათ სხვა ადამიანის მიმართ ურთიერთ პატივისცემისა და
პასუხისმგებლობის უნარ-ჩვევები

შეფასების ტიპები და მეთოდები:
განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.
მოსწავლეთა თვითშეფასება.

7

პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა.
ჯგუფური სამუშაოს რუბრიკა.
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პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა

1-2 ქულა

3-4 ქულა

5-6 ქულა

7-8 ქულა

9-10 ქულა

საკითხის წარდგენა/პრობლემის იდენტიფიცირება
საკითხი
არაადექვ
ატურად
არის
წარმოდგ
ენილი.
პრობლემ
ა არ არის
იდენტიფ
იცირებუ
ლი.
ვერ
პასუხობს
დასახულ
მიზანს.

საკითხი ზედაპირულად
არის წარმოდგენილი .
პრობლემა არ არის
იდენტიფიცირებულია. არ
შეესაბამება საკითხს. ვერ
პასუხობს
ადექვატორულად.

მოსწავლის თვითშეფასების სქემა

საკითხი ნაწილობრივ არის
წარმოდგენილი . თუმცა
არასრულყოფილად.
პრობლემა არ არის
იდენტიფიცირებულია.
პასუხობს
არადამაჯერებლად.
შესაბამის
კანონდებლობაზე
ნაწილობრივ არის
მორგებული.

საკითხი ამომწურავად
არის წარმოდგენილი .
პრობლემანაწილობრივ
არის
იდენტიფიცირებული და
შესაბამის კანონდებლობას
არის მორგებული.

საკითხი
ამომწურავად
არის
წარმოდგენილი .
პრობლემა
იდენტიფიცირებუ
ლი და შესაბამის
კანონდებლობას
არის მორგებული.
საინტერესო და
დამაჯერებლად
საუბრობს.

რა იყო გაკვეთილზე
შენთვის ყველაზე
საინტერესო?
რა ისწავლე ამ
გაკვეთილზე?
რა გააკეთე ამ
გაკვეთილზე?
ვისთან ერთად იმუშავე?
რა გააკეთე კარგად? რა იყო
შენი წარმატების მიზეზი?
რა ვერ გააკეთე კარგად?რა
იყო შენი წარუმატებლობის
მიზეზი?
რა გინდა, შემდეგში უკეთ
გააკეთო?

ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა

შეფასება
ჯგუფის ყველა წევრი
ჩართულია მუშაობაში
ჯგუფის ყველა წევრი
უსმენს ერთმანეთს
ჯგუფის წევრები
თანამშრომლობენ
(აზრის გამოყოფის
თანაბარი პირობები)
ჯგუფი პრეზენტაციისას
წარმოადგენს მთავარ
იდეას, აკეთებს დასკვნას
ჯგუფი პასუხობს
შეკითხვებს

ქულა

ჯგუფი 1

ჯგუფი 2

ჯგუფი 3

ჯგუფი იცავს დროის
ლიმიტს
ჯამი

რეფლექსია

როგორი იყო ჩემი გამოცდილება ამ გაკვეთილის ჩატარებისას?
ჩემი როგორც პედაგოგის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო,მე მივიღე ძალიან ბევრი ინფორმაცია რაც
ჩემთვისაც იყო ახალი და მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ყველა ახალი საქმის კეთება ჩემში ახალი
გამოცდილებას ბადებს.ვფიქრობ პროექტი
„ებრაული სასაფლაოები, სოფელში, თემში, საქართველოში“ აქტიურობა იყო მაღალი,რაც კარგად გამოჩნდა
ჩვენს მიერ მოძიებულ მასალაში. ვფიქრობ გაკვეთილებსაც ასევე წარმატებით ჩავატარებ. გაკვეთილი
მორგებულია მოსწავლეთა სჭიროებებსა და შესაძლებლობეზე,გათვალისწინებულია ყველა რესურსი
რომელიც დაგვეხმარება უფრო ხელმისაწვდომი და გასაგები გავხადოთ თემატიკა ყველა

მოსწავლისთვის.მოსწავლეები თანამშრომლობდნენ თანაკლასელებთან,უზიარებდნენ ერთმანეთს თავის
აზრებს, ასევე ისმენდნენ განსხვავებულ მოსაზრებებს.
ჩემი რეკომენდაცია სხვა მასწავლებლებს ?
ასეთი დაგეგმილი გაკვეთილები ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში ტრანსფერს,ცოდნას რომელსაც მოსწავლეები
გაკვეთილზე შეიძენენ იმას პრაქტიკაში ბევრად მარტივად გადაიტანენ, რადგან კეთებით სწავლება ხელს
უწყობს ინფორმაციის დამახსოვრებას.
რამ იმუშავა კარგად?
ბრწყინვალე რესურსმა , ლინკებმა, ფილმებმა, პრეზენტაციებმა.პრაქტიკულად შესრულებულმა
დავალებებმა,სასაფლაოს ფოტოების გადაღებამ.ბუკლეტების დამზადებამ.ექსკურსია ხელნაწერთა
ეროვნულ ცენტრში.
რას გააკეთებდით სხვანაირად?
დღევანდელი გამოწვევებიდან გამომდინარე ხელის შემშლელი მიზეზი არის პანდემია რის გამოც ვერ ხერხდება
ექსკურსიაზე წასვლა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.დავგეგმავდი დისტანციურ შეხვედრის ნაცვლად
ებრაელთა საკონსულოში, და საელჩოში სტუმრობას.
გამოწვწვა?

კიდევ მეტი გავიგოთ ებრაელთა საფლავების და მათი საქართველოში ცხოვრების შესახებ.შევხვდეთ ადამიანებს
ვინც იცის ისტორიები ებრაელების შესახებ, ქონდათ მათთან შეხება და იცნობენ მათ კულტურასადა
ტრედიციებს.დავბეჭდოთ ბროშურა სადაც ასახული იქნება ყველა ის ინფორმაცია რაც ხალხში დღეს
დავიწყებულია და გავაცოცხლოთ .
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თამარი ცქიფურიშვილი 577255407
გამოყენებული ლინკები :
http://www.newkaz.ge/ka/blog/12/
https://www.centropa.org
ttps://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
ttps://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/

ებრაული თემი ჩემს ქალაქში
✔ თეა გაგუა -ქ.ქუთაისის 32-ე საჯარო სკოლის ისტორიის და სამოქალაქო განათლების
„წამყვანი“ მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დოქტორანტი (597939964) gaguatea@gmail.com
✔ გაკვეთილის ხანგრძლივობა მოიცავს 3 სრულ გაკვეთილს, საკლასო აქტივობებით და
საშინაო დავალებებით, გაკვეთილის პროცესში ჩართულობა იქნება : საერთო საკლასო,
ინდივიდუალური, გამოყენებულ იქნება ვიზუალური მასალები, ფოტო, ვიდეო, ნარატიული
წყაროები, ინტერნეტ საიტე ბი, თემის განხილვა გაცდება ქართულ რეალობას და იქნება
გარკვეულწილად გლობალური
✔ საგანი: ისტორია
✔ კლასი: მე- 11 (16-17 წელი)
✔ ხანგრძლივობა: სამი ( 35 წუთიანი გაკვეთილი)
✔ გაკვეთილები ჩატარებულია (მიმდინარე აქტივობებით)

ზოგადი ინფორმაცია

1

1.კონტექსტი
გაკვეთილის/პრობლემისთვის

აღნიშნული თემატიკა, რომელიც მოიაზრებს
„ებრაული თემის ცხოვრებას ჩემს ქალაქში“
საგანთან - ისტორიასთან , სწორედაც, რომ
კავშირშია თავისი არსით, შინაარსით,
წარსულით, თუმცა არსებობს პრობლემაც:
პროგრამაში ნაკლები ინფორმაცია
საქართველოში, ქუთაისში მცხოვრები ებრაული
თემის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიული
წარსულის,მათი საცხოვრისის , სალოცავის
,სასაფლაოების შესახებ, სწორედ ამ პრობლემის
გადაჭრა არის დაგეგმილი გაკვეთილების
საშუალებით(ინფორმაციის მიწოდება სხვადასხვა
გზებით და საშუალებებით, აქტივობებით)
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საერთო/საბაზისო აზრი

ნებისმიერი გაკვეთილი მოსწავლეს გარკვეულ
ცოდნას აძლევს კონკრეტული თემის ირგვლივ,
მაგრამ თუ ცოდნის მიღება ხდება პრაქტიკული
მეთოდებით, აქტივობებით:( დოკუმენტური
მასალის გაცნობა, ფილმის ყურება, ინფორმირება
კლასგარეშე ლიტერატურით, მინი ლექციით,
ინტერვიუებით, საკითხთან/თემასთან
დაკავშირებული ადგილების , კულტურული
ძეგლების მონახულებით)მიღებული ვიზუალური
ნარატიული ინფორმაცია დიდხანს ინახება
მოზარდის ქვეცნობიერში, მას წლების შემდეგაც
შეუძლია გაიხსენოს საკითხი, რომელიც მისი
მშობლიური ქალაქის ისტორიას ეხება,
უკავშირდება, თუ სად როგორ და რამდენ ხანს
ცხოვრობდა ებრაული თემი შაუმიანის დღევანდელი გაპონოვის ქუჩაზე? რა კვალი
დატოვეს მათ ჩვენი ქალაქის ისტორიაში?სად
არის მათი საფლავები? სად დგას მათი
სალოცავი სინაგოგა? როგორ დაუდგეს ძეგლი
ქუთაისში ქართველ- ებრაელს „ილოფოტოგრაფს“- ილო ხახანაშვილს

3

მიზნები/ამოცანები:

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა
სიღრმისეულად შეისწავლონ ქუთაისში
მცხოვრები ებრაული თემის მრავალწლიანი
ისტორია
გაკვეთილიდან მიღებული ინფორმაციების
საშუალებით მოსწავლეები:
✔ უკეთ გაეცნობიან მშობლიური ქალაქის
ისტორიას
✔ გააცოცხლებენ ისტორიულ წარსულს
✔ გაეცნობიან ქართულ- ებრაულ
ურთიერთობებს

✔ შეისწავლიან კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლებს (სინაგოგა.
საფლავები)
✔ გაეცნობიან ებრაელთა ეთნო-კულტურას

4

რა რესურსები გჭირდებათ?

5

არის რამე საბაზისო უნარები,
რომლის ქონაც აუცილებელია
თქვენი მოსწავლეებისთვის?

აღნიშნული საკითხების შესწავლით მოსწავლეებს
განუვითარდებათ ინფორმაციის მოძიების,
დახარისხების, პრობლემის გადაჭრის, კვლევის,
ანალიზის გაკეთების უნარები, ქართულებრაული ურთიერთობის შესწავლის შემდეგ უკეთ
გარკვევიან
„ ტოლერანტობის“ არსში, მიუდგებიან საკითხს
ემპათიურად, რაც კიდევ უფრო გააღვიძებს
მათში კეთილგანწყობას სხვადასხვა ეთნიკური
უმცირესობების და ერების მიმართ
✔ ინფორმაციული ნარატიული ისტორიული
წყაროები (მინი ლექცია)
✔ დოკუმენტური ფილმი (ჰოლიკოსტი)
✔ დოკუმენტური ფილმი:“ ქართველი
ებრაელები საქართველოში“
✔ ინტერვიუ (ვიდეო ჩანაწერი)
✔ ფოტო მასალა
✔ დოკუმენტური ფილმი: „ილო
ფოტოგრაფი“
საბაზისო უნარები მოზარდებში ხელს უწყობს
საკითხის უკეთ ათვისების პროცესს, რაც
თავისთავად შედეგზეა ორიენტირებული,მე- 11
კლასის მოსწავლეები განეკუთვნებიან საშუალო
საფეხურის მოსწავლეთა კატეგორიას, მათ აქვთ
პრაქტიკული გამოცდილებაც და ცოდნაც
სხვადასხვა ტიპის გაკვეთილებში, პროექტებში
მონაწილეობის მიღების, რაც თავისთავად
ითხოვს საჭირო უნარ- ჩვევებს, რომ
მოსწავლეებმა დაკისრებულ მოვალეობას თავი

გაართვან(თანამშრომლობა, გუნდურობა, კვლევა,
ინფორმაციის მიღება, დახარისხება, თემთან
სოციუმთან კავშირ ურთიერთობები, პრობლემის
იდენტიფიცირება/გადაჭრა, ტექნოლოგიების
გამოყენება, საინფორმაციო ბანკის შექმნა
6

გამოწვევები და მათი
გადაწყვეტის გზები:

ერთგვარ სირთულეს ან გამოწვევას გაკვეთილის
ჩატარების პროცესში ადგილი არ ჰქონია,
პანდემიის გამო (კლასგარეშე, არაფორმალურ
გარემოში აქტივობების განხორციელების
პროცესში) მხოლოდ 3-4 მოსწავლე ჩაერთო
მასწავლებლის მეთვალყურეობით, შემდგომ
მოხდა მათი მხრიდან თანატოლებისთვის
შეგროვებული რესურსების გაცნობა/გაზიარება

7

მოგვიყევით დეტალურად,
როგორ განახორციელებთ
გაკვეთილს?

იხილეთ: თანდართული „გაკვეთილის გეგმა“
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განვრცობადობა:

ცოდნის გადაცემა სხვა არეალში შეიძლება
შემდეგი ფორმით: აღნიშნულ გაკვეთილებზე
მუშაობის პროცესში აქტივობების ფარგლებში
შექმნილი ინფორმაციული ბროშურების მეზობელი
სკოლის მოსწავლეებში დარიგება ადგილობრივად,
კონფერენციის მოწყობა რეგულაციების
დაცვით,(კონფერენციაზე თემის ფარგლებში
შექმნილი ესეების წარდგენა ებრაულ
მემკვიდრეობაზე) 3-5 წუთიანი ვიდეო ფილმის
გადაღება, “YouTube” გვერდზე ატვირთვა
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.გავლენა:

გაკვეთილი არ იქნება მხოლოდ ინფორმაციული,
რადგან იგი გულისხმობს პრაქტიკულ
აქტივობებსაც, ასევე ამ პროცესში მოსწავლეებს
შეუძლიათ ჩართონ ქალაქის მერია და
კულტურის განყოფილება, გარკვეული
სამუშაოები გასწიონ ებრაული მემკვიდრეობის
/სასაფლაოების დაცვის და მოვლა-პატრონობის
მიზნით
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მდგრადობა:

აღნიშნული გაკვეთილის ფარგლებში როგორც
იკვე ვისაუბრეთ შეიქმნება ერთგვარი
სინფორმაციო ბაზა (ინფორმაციული,
ვიდეოფილმის სახით, ბროშურების სახით, რაც
მასობრივს გახდის თემის ირგვლივ ინფორმაციის
გავრცელების არეალს სხვადასხვა ასაკობრივ
ჯგუფში

გაკვეთილის გეგმა

მასწავლებლის სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონი: თეა გაგუა/ 60001114427 /
(597939964)
საგანი: ისტორია
სწავლების საფეხური/კლასი: საშუალო , მე-11 კლასი
მოსწავლეთა რაოდენობა: 24
გაკვეთილის მსვლელობა ხანგრძლივობა: ( სამი სრული გაკვეთილი, 1 გაკვეთილი:35 წუთი)
გაკვეთილის თემა: „ებრაული თემი ჩემს ქალაქში“
გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეები შეძლებენ სიღრმისეულად შეისწავლონ საქართველოში და
ქუთაისში მცხოვრები ებრაული თემის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გაკვეთილიდან მიღებული
ინფორმაციების საშუალებით

№

1.

აქტივობის აღწერა

გამოყენებული
მეთოდი/მეთოდები

მასწავლებელი
გაკვეთილს მიზნის გაცნობა
იწყებს მიზნის გაცნობით და კითხვა-პასუხი
კლასში გამოწვევის ფაზას მინი ლექცია
იყენებს
ერთგვარი
მოტივაციისთვის: გაიხსენეთ
1- საუკუნეში მცხეთაში ვინ
შემოიტანა უდიდესი სიწმინდე
, ქრისტეს კვართის ნაწილი
და რომელი ტაძარი ინახავს
ამ
სიწმინდეს? აღნიშნული
კითხვით მასწავლებელი არა
მხოლოდ
პროვოცირებას
უკეთებს განსახილველ თემას,
არამედ წინარე
ცონის

კლასის
ორგანიზების
ფორმა
საერთო საკლასო

რესურსები

დრო

35
წუთი
(1
გაკვ)

გააქტიურებასაც
ახდენს,
პასუხს
კი მოსწავლეები
მიჰყავს
მცხეთელ
ებრაელებთან
(ლონგინოზ
კარსნელი,
ევსტათი
მცხეთელი)მათ
შეძლეს
იერუსალიმიდან
კვართის
საქართველოში ჩამობრძანება,
მისი ადგილსამყოფელი კი
სვეტიცხოვლის
ტაძარია
მცხეთაში,
სწორედ
ამ
წყაროდან ვიგებთ პირველი
ებრაული თემის ცხოვრების
ისტორიას მცხეთაში
გამოწვევის
ფაზას
მასწავლებელი ასრულებს „
მინი ლექციით“ (ებრაელი
ერის
ისტორია) მოკლე
ისტორიული
მიმოხილვა ,
ესაუბრება მოსწავლეებს სად
არის მათი ფესვები, რა გზა
გაიარეს
საუკუნეების
განმავლობაში და როგორ
შექმნეს 20 საუკუნეში ახალი
სახელმწიფო
საკუთარ
ისტორიულ მიწაზე ისრაელის
სახით
დავალება:
გაეცანით
ინფორმაციას
ებრაული
თემის
ცხოვრების
და
მოღვაწეობის შესახებ

2.

მასწავლებელი
დისკუსიის
ფორმით
გამოიკითხავს
დავალებას
ქუთაისში
მცხოვრები ებრაული თემის
ცხოვრების და მოღვაწეობის
შესახებ, თავადაც ერთვება
დისკუსიაში
და
უამბობს
მოსწავლეებს
„ილო
ფოტოგრაფის“ილო
ხახანაშვილის,
ქუთაისელი
ებრაელის
ისტორიას,
რომელსაც ქალაქში ძეგლი
დაუდგეს
და
საპატიო
ქუთაისელის
ტიტული
მიანიჭეს ,(იხილეთ: წყარო)
მასწავლებელი მოსწავლეებს
თვალსაჩინოებისთვის
აჩვენებს
ფოტო/ვიდეო
მასალას
ფოტოგრაფის
შესახებ, ასევე დოკუმენტურ
ფილმს:
„
ქართველი
ებრაელები საქართველოში“
(იხილეთ: ფილმი)
დავალება:
მასწავლებელთან
ერთად
მოინახულეთ
ებრაელთა
სასაფლაო
ქუთაისში,
ებრაელთა დასახლება ძველი
შაუმიანის,
ეხლანდელი
გაპონოვის ქუჩა, ებრაელთა
სალოცავი სინაგოგა,
ადგილობრივ ებრაელთან ან
მათ მეზობლად მცხოვრებ
ქართველთან,
იხილეთ: ვიდეო
გადაიღეთ ფოტოები და
წარმოადგინეთ გაკვეთილზე
როგორც
თვალსაჩინოება,

დისკუსია
მინი ლექცია
ვიზუალური
მასალის
პრეზენტაცია

საერთო
საკლასო,
ინდივიდუალური

ვიდეო
მსალა
ფოტო
მასალა
კომპიუერი
პროექტორ
ი
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3.

გადმოეცით შთაბეჭდილებები
(3-4 მოსწავლე)
იხილეთ: ფოტოები
გაკვეთილი
დაიწყება
თვალსაჩინოების
წარდგენით,
მოსწავლეები
თანატოლებს
უზიარებენ
შთაბეჭდილებებს ებრაელთა
საცხოვრისის,
სალოცავის ,
ებრაელთა
სასაფლაოების
შესახებ:
გამოხატავენ გაოცებას, რომ
ქუთაისში
ებრაელთა
სასაფლაოს საკმაოდ
დიდი
ფართობი უჭირავს და ცალკე
არის გამოყოფილი, იგი 1895
წელს გაიხსნა წმ. სამების
ქუჩაზე, ყველა საფლავის ქვას
სიმბოლურად
დავითის
ვარსკვლავი
აქვს
გამოსახული, ბევრი საფლავი
მოუვლელი
და
გავერანებულია, ბევრი კი
სათანადოდ მოვლილი, ასევე
შეიმჩნევა
დიფერენციაცია
საფლავებს
შორის,
რაც
იმთავითვე
მოგვხვდება
თვალში,
ის
რომ დღეს
ებრაული
თემი
ქალაქში
აღარ ცხოვრობს, და მხოლოდ
რამდენიმე ოჯახია, სწორედ
საფლავი
არის ერთგვარი
მეტყველი
წყარო
ინფორმაციის მისაღებად და
ადგილი,
რომელმაც
შემოგვინახა
ქართველ-ებრაელთა ხსოვნა
(ექიმების,
მეწარმეების,

დისკუსია,
დებატები,
ვიზუალური
მასალის
პრეზენტაცია, მინი
ლექცია

საერთო
საკლასო,
ინდივიდუალური

,
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პედაგოგების და ზოგადად
ქალაქის
ცნობილი
ადამიანების)
წარწერა ქუთაისის ებრაული
სასაფლაოს
ერთ-ერთ
საფლავზე:
„გამვლელო ნუ გათელავ
ჩემს საფლავს, გახსოვდეს
შენ სტუმრად ხარ, მე კი
სახლში“
(იხილეთ:
ფოტოები
გაკვეთილზევე მოსწავლეები
უსმენენ ინტერვიუს ჩანაწერს,
განიხილავენ
საფლავის
ფოტოებს და ეპიტაფიებს
,(იხილეთ:
ფოტოები)
მსჯელობენ
ერების,
განსხვავებული
კულტურის,
ყოფის, ტრადიციების შესახებ
და
ხაზგასმას
აკეთებენ
ქართველთა და ებრაელთა
შორის კეთილმეზობლურ და
შემწყნარებლურ
დამოკიდებულებაზე
გაკვეთილის
ბოლოს
მასწავლებელი
დასკვნითი
სახით უხსნის მოსწავლეებს,
თუ როგორ ცხოვრობდნენ
ებრაელები
მსოფლიოს
ხვადასხვა
ქვეყანაში
,
როგორი
რთული
იყო
ბევრისთვის მიგრაციის და
უცხო ქვეყანაში ადაპტირების
პერიოდი,
დევნა,
შევიწროვება,
უხსნის
2
მსოფლიო ომის პერიოდს,
როცა
ნაცისტების
მიერ
განხორციელდაებრაელთა

მასობრივი
დევნაჰოლოკოსტი და 6 მილიონი
ებრაელი განადგურდა
დავალება:
უყურეთ
დიკუმენტურ
ფილმს
„ჰოლოკოსტი“
(იხილეთ : ფილმი) და შეავსეთ
მასწავლებლის მიერ შექმნილი
მიზნობრივი
კითხვარი
ფილმთან დაკავშირებით (ღია
კითხვები) იხილეთ: კითხვარი

აქტივობების შეჯამება: მოსწავლეებმა შესანიშნავად გაართვეს თავი მიცემულ დავალებებს,
აღნიშნული გაკვეთილით ერთგვარი სინთეზი მოხდა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის,
აქტივობებს თან ახლდა აქტიური დებატები, დისკუსია, მსჯელობა, ანალიზი, მოსწავლეებმა
მოირგეს როლებიც (ჩაწერეს ინტერვიუ ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელთან: ე,
ჭუმბაძესთან) მოინახულეს ებრაელთა სასაფლაო, (ისაუბრეს სასაფალოს დანიშნულებაზე,
მნიშვნელობაზე) საცხოვრებელი უბანი, სალოცავები, გადაიღეს ფოტოები, ილო ფოტოგრაფის
ძეგლი არა მხოლოდ მოინახულეს, არამედ გაეცნენ მისი ცხოვრების ისტორიას, გაიგეს ბევრი
საინტერესო ეპიზოდი ქალაქში მცხოვრები ებრაული თემის შესახებ, ებრაულთა საკითხი
განიხილეს გლობალურ ჭრილში

რეფლექსია
ჩემს პროფესიულ პრაქტიკაში სტანდარტულ საგაკვეთილო ფორმატში ებრაელთა საკითხი
განმიხილავს სხვადასხვა მიმართულებით (იუდაიზმი, ებრაელთა მიგრაცია, ზიმიები არაბულ
ესპანეთში, მეორე მსოფლიო ომი და ჰოლოკოსტი, ისრაელი 20 საუკუნეში დ. ა. შ) ყოველთვის
იყო ჩემი ინტერესის საგანი ებრაულ- ქართული ურთიერთოებები, თქვენი ორგანიზაციის მიერ
შემოთავაზებულმა გამოწვევამ დამაფიქრა, რომ კარგი იქნებოდა პროექტის სახით
ინტერაქტიული მეთოდებით , სხვადასხვა აქტივობებით გამეცოცხლებინა ებრაული თემის ყოფა,
ცხოვრება და ისტორია ჩემს ქალაქში-ქუთაისში
თემის განხილვას დავუთმე სრული 3 გაკვეთილი, თუმცა გამოვიყენე დრო
არაფორმალურ გარემოშიც, რომ საინტერესო და აღქმადი ყოფილიყო ვიზუალური სანახაობა,
თავად შევქმენი თემატური მიზნობრივი წყაროები, ფილმის შეფასების კითხვარი , ჩავწერე
ინტერვიუ, შევქმენი ფოტო- გალერეა,გამოვიყენე ინტერნეტ სივრცე (დოკუმენტური ფილმების
ჩვენება) გავწერე გეგმა, რაც ერთგვარი გზამკვლევი იქნება სხვა რეგიონის მასწავლებელებისთვის
, აღნიშნული თემატური გეგმა დაეხმარება ახალი თემა შესთავაზოს მოსწავლეებს და თან
დაურთოს მშობლიურ ქალაქში/რეგიონში მხოვრებ ებრაელთა ისტორიები

ახალი იდეა, რაც მუშაობის პროცესში გამიჩნდა, როგორც მასწავლებელს და მცირე დროის
მონაკვეთში ვერ შევძელი განმეხორციელებინა იყო ქალაქში მცხოვრები წარმატებული
ებრაელების, ვინც თავის საქმეში ერთგვარი კვალი დატოვა, წვლილი შეიტანა ქალაქის/რეგიონის
წარმატებაში , მათი ისტორიების მოძიება, შესწავლა და მოსწავლეებისთვის გაზიარება. ეს
გამოწვევა გრძელვადიანი სამომავლო გეგმების სიაში ჩავწერე, განხორციელებას კი
პერმამენტელულად შევუდგები, შევეცდები შევქმნა ახალი ისტორიები ახალ ადამიანებზე ,
ჩავრთო მოსწავლებიც, მე კი მეგზურობა გავუწიო ამ მნიშვნელოვანი საქმის განხორციელებაში

