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გეოგრაფიული უნარების ჩამონათვალი 

გეოგრაფიული უნარების მნიშვნელობა 

გეოგრაფიული უნარები არის სპეციფიური ტექნიკები და იარაღი, რომელიც 

საშუალებას გვაძლევს გეოგრაფიულად ვიაზროვნოთ - ისინი წარმოადგენს 

გეოგრაფიული მიდგომის გამორჩეულ საშუალებას, საზოგადოებრივი და ფიზიკურ-

გეოგრაფიული პროცესების და მოვლენების შესასწავლად. გეოგრაფიული უნარები 

გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში გადაწყვეტილებების მიღების დროსაც, 

მაგალითად, სად ვიყიდოთ მანქანა? სად ვიპოვოთ სამუშაო? როგორ მივიდეთ 

სამსახურამდე? სად ვიყიდოთ საჭირო ნივთები? სად წავიდეთ შვებულებაში? ყველა 

ეს გადაწყვეტილება მოიცავს შესაძლებლობას შეიძინო, დააჯგუფო და გამოიყენო 

გეოგრაფიული ინფორმაცია. ყოველდღიური გადაწყვეტილებები და საქმიანობა 

დაკავშირებულია სისტემატურ და სივრცობრივ აზროვნებასთან გარემოსდაცვითი 

და სოციალური საკითხების განსახილვად. 

თემში არსებული პრობლემების, როგორიცაა ჰაერის, წყლის, ნიადაგის 

დაბინძურება, ან მრეწველობის, სკოლების, საცხოვრებელი ზონების განთავსების 

საკითხები ასევე მოითხოვს გეოგრაფიული ცოდნის სათანადოდ გამოყენებას.ბიზნეს  

და სამთავრობო გადაწყვეტილებები(სუპერმარკეტისთვის საუკეთესო ადგილის 

შერჩევა, რეგიონული მნიშვნელობის აეროპორტის განთავსება,  რესურსების 

გამოყენება, საერთაშორისო ვაჭრობა), ასევე მოითხოვს გეოგრაფიული მონაცემების 

სწორ ანალიზს. 

გეოგრაფიული უნარები ეხმარება ადამიანებს სწორი პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებების მიღებაში. იქნება ეს საერთაშორისო ურთიერთობების სფერო, 

ეკონომიკური პოლიტიკა ან ტერიტორიის დარაიონება თუ მიწის ათვისება-

გამოყენება, ყველაფერი ეს მოითხოვს გეოგრაფიულ უნარებს, რომელიც საჭიროა 
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სათანადო ინფორმაციის მოსაპოვებლად, სწორი დასკვნების გასაკეთებლად ან სწორი 

გადაწყვეტილებების მისაღებად. გეოგრაფიული უნარები გვეხმარება საჯარო 

პოლიტიკის სფეროშიდამაჯერებელი არგუმენტების ჩამოყალიბება-განვითარებაშიც. 

გეოგრაფიული უნარების განვითარება 

მოსწავლეებისთვის აუცილებელია გეოგრაფიული უნარების განვითარება, 

რათა მან დაადგინონ მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები, სივრცობრივი განაწილება და 

ასოციაციური კავშირები პროცესებსა და  მოვლენებს შორის.ბევრი უნარი, რომელიც 

აუცილებელია მოსწავლეებისთვის მოითხოვს სხვადასხვა გეოსივრცითი ხელსაწყოს 

გამოყენების ცოდნას, რომელიც საჭიროა გეოგრაფიულიკვლევისთვის. 

გეოგრაფიული მოდელები და გამოსახულებები, როგორებიცაა გლობუსი, ან რუკა 

ეხმარება მოსწავლეებს კანონზომიერებების სივრციული განაწილების აღქმაში. სხვა 

გეოგრაფიული ხელსაწყოებიდან და გეოსივრცითი ტექნოლოგიებიდან შეიძლება 

გამოვყოთ აერო-ფოტო სურათები,გრაფიკები, ჩანახატები, დიაგრამები და ფოტოები, 

რომლებიც გეოგრაფიული ანალიზის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. მაგალითად 

ურბანული არეალის ზრდა-განვითარებას შეიძლება დავაკვირდეთ მისი ძველი და 

ახალი აერო-ფოტო სურათების შედარებით,მიწის დიდი მასშტაბითგამოყენება და  

ზღვის ტემპერატურის ცვლილებები ასევე შეიძლება აღწერილ იქნას იქნას ძველი და 

ახალი აერო-ფოტო სურათების შედარების შედეგად.გეოგრაფიული ანალიზისერთ-

ერთი ძლიერი და ეფექტური საშუალებაა გეოინფორმაციული სისტემები (GIS). 

გეოინფორმაციული სისტემები საშუალებას გვაძლევს უფრო იოლად მოვახდინოთ 

გეოგრაფიული ინფორმაციის ორგანიზება, ანალიზი და წარმოდგენა, რაც თავის 

მხრივ აჩქარებს გეოგრაფიულიკვლევის პროცესს. გეოინფორმაციული სისტემები 

იყენებს როგორც ძველ, შენახულ მონაცემებს, ასევე უახლეს ინფორმაციას 

გეოგრაფიული ანალიზისთვის. ციფრული გლობუსები და ინტერაქტიური რუკები 

ასახავს ფიზიკურ-გეოგრაფიულ  და საზოგადოებრივ მონაცემებს, რაც გვეხმარება 

სივრცობრივი განლაგების დადგენაში.განთავსების გლობალური  სისტემა (GPS)კი 
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გვეხმარება მონაცემების სივრცეში ზუსტად განთავსებაში. ამჟამად განთავსების 

გლობალური  სისტემები (GPS) ფართოდ არის გამოყენებული სხვადასხვა ციფრულ 

ტექნოლოგიებში, მათ შორის მობილურ ტელეფონებში.მოსწავლეებში გეოგრაფიული 

უნარების განსავითარებლად საჭირო საშუალებებს მოიხსენიებენ, როგორც 

„კრიტიკული აზროვნების უნარებს“. ეს უნარები, არ არის მხოლოდ, ვიწრო გაგებით, 

გეოგრაფიული და შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა სააზროვნო 

პროცესებისთვის, როგორებიცაა შემეცნება, დასკვნის გაკეთება, ანალიზი, შეფასება, 

ჰიპოთეზების ჩამოყალიბება, ინფორმაციის განზოგადება, პროგნოზების გაკეთება, 

პრობლემების გადაწყვეტა და გადაწყვეტილებების მიღება. ეს უნარები შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას გეოგრაფიულ კვლევაში რადგან წარმოადგენს ბაზისს, 

რომელზეც შეიძლება აიგოს მთელი კვლევა. გეოგრაფიული უნარების განვითარება 

ხდება სკოლაში სწავლების ნებისმიერ საფეხურზე. მასწავლებლებმა და სტანდარტის 

შემდგენელებმა უნდა გაითვალისწინონ გეოგრაფიული უნარები რომლებიც საჭიროა 

თითოეული საფეხურისთვის (დაწყებითი, საბაზო, საშუალო), რათამოსწავლეებმა 

თანმიმდევრულად შეიძინონ ახალი ცოდნა და უნარები. ეს უნარები არ შეიძლება 

განვითარდეს ცალკემდგომად მათი კვლევის პროცესთან მჭიდრო კავშირის გამო, 

ამასთანავე ისინი ერთმანეთს ავსებენ. ამ გზით სივრცული აღქმა უფრო 

სრულყოფილი ხდება.გეოგრაფიულად ინფორმირებული ადამიანისთვის საჭირო 

უნარები შეიძლება ხუთ კლასტერად დავყოთ, რომლებიც მიესადაგება 

გეოგრაფიულიის სახელმძღვანელოებს. 

გეორაფიული უნარების ახსნა-განმარტება (დასაბუთება) 

ეს ხუთი კლასტერია: 

1. გეოგრაფიული კითხვების დასმა 

2. გეოგრაფიული ინფორმაციის მოპოვება 

3. გეოგრაფიული ინფორმაციის ორგანიზება 

4. გეოგრაფიული ინფორმაციის ანალიზი 
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5. გეოგრაფიულ კითხვებზე პასუხების გაცემა. 

თითოეული ამ კლასტერისთვის ხაზგასმულად არის განხილული  უნარები,  თუ 

რა ცოდნას, გაგებას და შესაძლებლობებს უნდა ველოდოთ მოსწავლისგან ასევე 

წარმოდგენილია შეთავაზებებიმე-4, მე-8 და მე-12 კლასებში. 

I. გეოგრაფიული კითხვების დასმა 

გეოგრაფიულიკვლევა ეს არის სურვილი და შესაძლებლობა დასვა და 

უპასუხო კითხვებს გეოსივრცითი ფენომენების შესახებ. ძირითადი გეოგრაფიული 

კითხვებია: სად მდებარეობს? რატომ მდებარეობს იქ? რა მნიშვნელობა აქვს 

მდებარეობას? რაც უფრო მეტ კითხვას სვამენ მოსწავლეეები, მით მეტად აღრმავებს 

ეს მათ  სივრცითი აღქმის ორგანზებას: რას გავს ესა თუ ის ადგილი? რასთან 

ასოცირდება ეს ადგილი? რა არის ამ ადგილის მდებარეობის შედეგები? რაც უფრო 

მეტად ვითარდება გეოსივრცითი ტექნოლოგიები, მოსწავლეებს მით უფრო მეტი 

ხელსაწყოს გამოყენება დასჭირდებათ ამ კითხვებზე საპასუხოდ, რათა 

ჩაატარონგეოგრაფიული კვლევა, რაც გეოსივრცითი გაგების მოპოვებასთან 

მიგვიყვანს. 

მოსწავლეებს უნდა ვთხოვოთ მოიფიქრონ ამა თუ იმ  კითხვის შასაძლო 

პასუხები, ამის შედეგად ყალიბდება ჰიპოთეზები, რაც ერთმანეთთან აკავშირებს 

კითხვებს და პასუხებს.ჰიპოთეზები გვეხმარება ინფორმაციის მოძიებაში. გეოგრაფია 

გამოირჩევა იმ კითხვებით, რომლებსაც ის სვამს საკითხის ან პრობლემის 

შესახებ:“სად, რატომ?“ აუცილებელია, რომ მოსწავლეებმა განავითარონ და 

პრაქტიკაში გამოიყენონ ეს კითხვები. გეოგრაფიული კითხვების დასმის პრაქტიკა 

იწყება ამ კითხვების განცალკევებით არაგეოგრაფიული კითხვებისგან (სივრცეზე 

დაფუძნებული კითხვები დროზე დაფუძნებული კვლევის მაგივრად). შემდეგ 

მოსწავლეებმა უნდა დასვან გეოგრაფიული კითხვები ამა თუ იმ საკითხის 

გარშემო.მაღალ კლასებში მოსწავლეებს შეუძლიათ გეოგრაფიული პრობლემების 
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ამოცნობა  და გზების დასახვა, სადაც გეოგრაფიული კვლევა დაეხმარება მათ 

პრობლემების გადაწყვეტაში, გადაწყვეტლებების მიღების პროცესში, რაც მათ სწორ 

ქმედებებამდე მიიყვანთ.გეოგრაფიული კითხვების დასმის უნარი მოსწავლეებს 

ეხმარება გეოგრაფიული კვლევის ჩატარებისას, რომლის დროსაც ისინი ამ კითხვებს 

აღიქვამენ, როგორც განუყოფელ ნაწილს კვლევითი პროცესისას. გეოგრაფიული 

კითხვები ეხმარება მათ სივრცითი აზროვნების განვითარებაში, გეოგრაფიული 

საკითხების და პრობლემების იდენტიფიცირებაში და დამატებითი ჰიპოთეზების და 

კითხვების ჩამოყალიბებაში მომავალი კვლევებისთვის. 

მე-4 კლასი 

მოსწავლემ იცის და ესმის: 

გეოგრაფიული კითხვების დასმა 

1. გეოგრაფიული კითხვის მახასიათებლები. 

ა) შემდეგი მაგალითებითამოიცნობს და აღწერს განსხვავებებს  გეოგრაფიულ და 

არაგეოგრაფიულ კითხვებს შორის  

- გეოგრაფიული კითხვების მაგალითების ამოცნობა იმ სიიდან, რომელიც 

მოიცავს ორივე სახის კითხვებს (გეოგრაფიულს და არაგეოგრაფიულს). 

მაგალითად გვეკითხება თუ არა კითხვა: „სად მდებარეობს? რატომ 

მდებარეობს იქ? „ 

- იმ კითხვების ამოცნობა,რომლებიც დაგვეხმარება ადგილის თავისებურებების 

და მდებარეობის განსაზღვრაში (მაგალითად, რატომ არის ყურეები ნიუ-

იორკის სანაპიროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი? რამდენად 

მოხერხებულია ჩიკაგოს  შუაკონტინენტური მდებარეობა მის 

დასაკავშირებლად აშშ-ს სხვა ნაწილებთან? რა გავლენას ახდენს ფლორიდის 

ნახევარკუნძულის ქალაქების  ჰავა ზამთრის ვიზიტორების რაოდენობაზე? 
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- აღწერენ თუ როგორ ხდება საზოგადოებრივი და ფიზიკურ-გეოგრაფიული  

ელემენტების სივრცითი განაწილების დადგენა გეოგრაფიული კითხვების 

მეშვეობით (მაგალითად, სად ცხოვრობს მსოფლიოს მოსახლეობის უმეტესი 

ნაწილი? რატომ არის მთის ქედები მაინცდამაინც ამა თუ იმ რეგიონებში?) 

 

მე-8 კლასი 

მოსწავლეს შეუძლიაგეოგრაფიული კითხვების დასმა და ესმის მისი მნიშვნელობა: 

1. გეოგრაფიული კითხვის მახასიათებლები. 

ა) ამოიცნობს გეოგრაფიულ საკითხებს და აგებს გეოგრაფიულ კითხვებს  

გეოგრაფიული პერსპექტივიდან,  ქვემოთ მოყვანილის მსგავსად: 

-ამოიცნობს გეოგრაფიულ საკითხებს ახალ სტატიებში და აყალიბებს გეოგრაფიულ 

კითხვებს(მაგალითად, სივრცითი ან ეკოლოგიური პერსპექტივები). 

-ამოიცნობს ადგილობრივ გარემოსდაცვითი საკითხისდა სვამს გეოგრაფიულ 

კითხვებს, რომელიც ეხმარება აღნიშნული საკითხის შესწავლაში (მაგალითად, რა 

დადებითი და უარყოფითი შედეგები მოჰყვება აქვაპარკის მშენებლობას უდაბნოში 

აშშ-ს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში? 

-მოსახლეობის გლობალური საკითხის ამოცნობა და გეოგრაფიული კითხვების 

დასმა, საკითხის სხვადასხვა პერსპექტივით(მიდგომით) შესასწავლად-მაგალითად, 

რა იწვევს მოსახლეობის მიგრაციას განვითარებად ქვეყნებში, სასოფლო 

დასახლებებიდან მჭიდროდ დასახლებულ საქალაქო არეალებში? რა ეკონომიკური 

და გარემოსდაცვითი პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს ასეთმა მიგრაციამ? 

მე-12 კლასი 

მოსწავლეს შეუძლია გეოგრაფიული კითხვების დასმა და ესმის მისი მნიშვნელობა: 
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გეოგრაფიული კითხვების დასმა 

1. გეოგრაფიული კითხვის დასმის აუცილებლობა საკვლევი პროექტისთვის 

ა) მოსწავლე აანალიზებს და აყალიბებს გეოგრაფიულ კითხვებს, რომელიც ეხება 

მიმდინარე საკვლევ საკითხს, ქვემოთ მოყვანილის მსგავსად: 

-აანალიზებს ელექტრონულ და ჩვეულებრივ ქაღალდის რუკებს ან თემას საკითხის 

საკვლევი გეოგრაფიული კითხვების ჩამოსაყალიბებლად. 

-აანალიზებს დემოგრაფიულ პროცესებს, აყალიბებს გეოგრაფიულ კითხვებს, რათა 

გამოიკვლიოს სხვადასხვა წყარო და გასნსაზღვროს  სამომავლო ტენდენციები. 

- აანალიზებს მიმდინარე ანგარიშებს სიახლეების შესახებ ამა თუ იმ სფეროში და  

აყალიბებს გეოგრაფიულ კითხვებსამა თუ იმ საკითხის შესწავლა ან მისი 

გადაწყვეტაისთვის. 

II.  გეოგრაფიული ინფორმაციის მოპოვება. 

გეოგრაფიული ინფორმაცია ეს არის ნებისმიერი  ინფორმაცია,რომელიც 

მოიცავს მონაცემებს  ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და საზოგადოებრივი 

მაჩვენებლების შესახებ. იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა პასუხი გასცენ გეოგრაფიულ 

კითხვებს, მანამდე მათ უნდა მოიპოვონ გეოგრაფიული ინფორმაცია სხვადასხვა 

წყაროდან, განსხვავებული გზით, რომელიც პასუხობს მათ კითხვებს. უნარები, 

რომლებიც გამოიყენება გეოგრაფიული ინფორმაციის მოსაპოვებლად მოიცავს 

შემდეგ აქტივობებს: მონაცემების შეგროვება და განლაგება, დაკვირვება, 

ინფორმაციის მუდმივი ჩაწერა, რუკების, ასევე სივრცის და ადგილის სხვა 

გეოგრაფიული გამოსახვის საშუალებების კითხვა და გაანალიზება, სოციოლოგიური 

კვლევის ჩატარება,სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება. მოსწავლეებს უნდა 

შეეძლოთ ყველა სახის რუკების კითხვა და ინტერპრეტირება. მათ უნდა გამოიყენონ 

პირველადი და მეორადი ინფორმაცია, რათა მოახდინონამა თუ იმ საკითხის 
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რაოდენობრივი და თვისობრივი დახასიათება.მათ ინფორმაცია უნდა 

მოიპოვონგამოკითხვის, სავეელე კვლევის და ელექტრონული წყაროების მეშვეობით.   

გეოგრაფიული ინფორმაციის ინტერნეტწყაროები ამჟამად ყველასათვის 

ხელმისაწვდომია, თუმცა შემოწმებულ უნდა იქნეს მისი სანდოობა და ფასეულობა. 

გეოგრაფიული ინფორმაციის პირველადი წყაროები, რომელიც საველე კვლევის 

შედეგად მოიპოვება ძალიან მნიშვნელოვანია გეოგრაფიული კვლევისთვის. საველე 

სამუშაოები მოიცავს კითხვარების გავრცელებას ადგილობრივ თემში, სურათების 

გადაღებას, დაკვირვების შედეგების ჩაწერას და ასახვას, სხვადასხვა ნიმუშის 

შეგროვებას. საველე სამუშაოები ზრდის მოსწავლეების ცნობისმოყვარეობას და 

გეოგრაფიის სწავლებას უფრო საინტერესოს და სახალისოს ხდის. საველე 

სამუშაოები მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს დააკვირდნენ პროცესებს და 

მოვლენებს, დასვან კითხვები, გამოკვეთონ პრობლემები და დახვეწონ საკუთარი 

წარმოდგენებიფიზიკურ-გეოგრაფიული მოვლენების და საზოგადოებრივი 

საქმიანობის შეახებ. საველე სამუშაოები მოსწავლეების სასკოლო აქტივობებს 

აკავშირებს რეალურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებთან. GPS ტექნოლგიებით 

მოპოვებული მონაცემები აისახება ციფრულ რუკებში და ანალიზდება 

გეოინფორმაციულ სისტემებში.ინფორმაციის ტიპური მეორადი წყაროები მოიცავს 

ტექსტებს, რუკებს, სტატისტიკურ მასალს, სურათებს ან გამოსახულებებს, ვიდეოებს 

ან სხვა მულტი-მედიურ მონაცემთა ბაზებს, გაზეთებს, სატელეფონო პროგრამებს და 

სამთავრობო პუბლიკაციებს. ციფრული მონაცემები შეიძლება იყოს ძალიან 

დეტალური, როგორიცაა  რეალური დროის ამსახველი მასალა, ფიზიკურ-

გეოგრაფიული და მოსახლეობის სტატისტიკური მონაცემები, დისტანციური 

მართვის მონაცემები და სურათები. ეს წყაროები გვეხმარება გეოგრაფიული 

ინფორმაციის მოპოვებაში, განსაკუთრებით ძალიან მოშორებული ადგილების 

შესახებ. ენციკლოპედიები მოიცავს ინფორმაციას, რომელიც მოპოვებულია 

პირველადი და მეორადი წყაროებიდან და მნიშვნელოვანია ზოგიერთი 

კვლევისთვის. გეოგრაფიული ინფორმაციის მოპოვება საშუალებას აძლევს 
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მოსწავლეებს გეოგრაფია შეისწავლონ მასალის შერჩევის, გეოგრაფიული 

ინფორმაციის და მონაცემების  პირველადი და მეორადი წყაროებიდან 

ჩაწერისმეშვეობით. 

მე-4 კლასი 

მოსწავლეს შეუძლია გეოგრაფიული ინფორმაციის მოძიება 

1. გეოგრაფიული ინფორმაციის მახასიათებლები: 

ა) მოსწავლე აღწერს და აანალიზებს გეოგრაფიული ინფორმაციის მახასიათებლებს, 

ქვემოთ მოყვანილის მსგავსად: 

- აღწერს ადგილის მახასიათებლებს დაკვირვების შედეგად მოპოვებული და 

შეგროვებული მონაცემების საფუძველზე. (მაგალითად, ამინდი, ჰავა, სიმაღლე 

ზღვის დონიდან, მოსახლეობა, სიმჭიდროვე, სასმელი წყლის მისაწვდომობა). 

- აანალიზებს მონაცემების მაგალითებს, რათა გამოავლინოს არის თუ არა ისინი 

გეოგრაფიული (მაგალითად, გვაძლევს თუ არა ეს მონაცემი ინფორმაციას 

ადგილის მდებარეობის და სხვადასხვა ადგილებს შორის კავშირის შესახებ? ან 

ასახავს თუ არა ის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და საზოგადოებრივი 

ელემენტების განაწილებას დედამიწაზე?).  

-  ამოიცნობს და აღწერს ინფორმაციისნ ისეთ  მახასიათებლებს, როგორიც  

რუკისთვის არის დამახასიათებელი (მაგალითად, სათაური, ორიენტაცია, 

თარიღი, ავტორი, ლეგენდა, მასშტაბი, პირობითი ნიშნები, გრადუსთა ბადე, 

წყარო). 

2. გეოგრაფიული ინფორმაციის წყაროები. 

მოსწავლე:  

ა) დაკვირვების შედეგებს, რუკებს, გლობუსს და სხვა გეოგრაფიული გამოსახვის 

საშუალებებს მიიჩნევს გეოგრაფიული ინფორმაციის წყაროებად ქვემოთ 

მოყვანილის მსგავსად 
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- ესმის თუ როგორ ასახავს თანამგზავრული სურათები გეოგრაფიულ 

ინფორმაციას (მაგალითად, ერთსადაიმავე ადგილზე სხვადასხვა დროს 

გადაღებული სურათების მეშვეობით ამოიცნობს მოსახლეობის ზრდას ან 

შემცირებას მიწის გამოყენების მიხედვით; გვალვიან და ნალექიან პერიოდებში 

გადაღებული სურათების მეშვეობით ადგენს ტბის სანაპირო ზოლის 

განსხვავებულ მოხაზულობის). 

- ესმის რომ საფოსტო ინდექსების, როგორც გეოგრაფიული ინფორმაციის 

წყაროს  მნიშვნელობა დიდი ტერიტორიებისთვის გამოსადეგია, ხოლო მცირე 

ზომის არეალის ან სკოლის და საკლასო ოთახის ფარგლებში - ნაკლებად. 

- ციფრულ გლობუსებს და რუკებს აღიქვამს, როგორც გეოგრაფიული 

ინფორმაციის განსხვავებულ წყაროებს ( მაგალითად, რელიეფის ან გზების და 

ტრანსპორტის მონაცემები). 

მე-8 კლასი 

მოსწავლემ იცის და ესმის: 

გეოგრაფიული ინფორმაციის მოპოვება 

1. გეოგრაფიული ინფორმაციის შეგროვების პროცესი 

შესაბამისად: 

ა) მოსწავლე ხნის რა წყაროები სჭირდება გეოგრაფიული კვლევისთვის, როგორც ეს 

ქვემოთ არის ჩამოთვლილი: 

-აღწერს და ხსნის თუ როგორ შეიძლება დაკვირვების შედეგად მოპოვებული 

გეოგრაფიული  ინფორმაციის და სხვადასხვა წყაროებიდან მოპოვებული მასალის 

გამოყენება გეოგრაფიულ კვლევაში. 

- ამოიცნობს და აღწერს გეოგრაფიული მონაცემების სანდო წყაროებს (მაგალითად US 

Census Bureau (ამერიკის შეერთებული შტატების აღწერის ბიურო), Population 
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Reference Bureau (მოსახლეობის აღწერის ბიურო), CIA: The World Factbook (ცსს 

მსოფლიო ფაქტ-წიგნი). 

-ხსნის თუ როგორ უზრუნველყოფს ელექტრონული გლობუსები და რუკები 

საბაზისო რუკისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, რათა შემდგომ ამავე რუკაზე 

მოხდეს დამატებითი ინფორმაციის დატანა სხვადასხვა ფენების სახით  (მაგალითად, 

ტექტონიკური ფილების საზღვრები და მიწისძვრების გავრცელების არეალები, 

ჰავისა და მცენარეულობის მახასიათებლების დადგენა, რომელიც შესაძლებელია 

გამოდგეს ტყის ხანძრების სავარაუდო კერების ამოსაცნობად; ანთროპოგენური ან 

ფიზიკურ-გეოგრაფიული ფაქტორები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს 

საევაკუაციო მარშრუტის დადგენაზე საგანგებო სიტუაციისას). 

2. განსხვავება გეოგრაფიული ინფორმაციის პირველადი და მეორადი წყაროებს 

შორის 

შესაბამისად, მოსწავლე: 

ა) განმარტავს განსხვავებებს გეოგრაფიული ინფორმაციის პირველად და მეორად 

წყაროებს შორის ქვემოთ მოყვანილის მსგავსად 

-ხსნის თუ რატომ არის ციფრულ გლობუსები და რუკები გეოგრაფიული 

ინფორმაციის მეორადი წყაროები. 

-ხსნის თუ რატომ არის მოსწავლის დაკვირების შედეგად მიღებული ან 

შეგროვებული მასალის დატანა ფიფრულ რუკაზე ან გლობუსზე გეოგრაფიული 

ინფორმაციის პირველადი წყარო. 

-ხნის განსხვავებას მოსწავლის მიერ შედგენილ რუკასა  (პირველადი წყარო) და სხვის 

მიერ უკვე შექმნილ რუკას  (მეორადი წყარო) შორის. 

მე-12 კლასი 
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მოსწავლემ იცის და ესმის: 

გეოგრაფიული ინფომაციის მოპოვება 

1. კრიტერიუმები, რომლებიც საჭიროა გეოგრაფიული ინფორმაციის სანდოობის 

და ფასეულობის შესაფასებლად. 

 

აქედან გამომდინარე, მოსწავლე: 

ა) აფასებს გეოგრაფიული წყაროების სანდოობას, როგორც ეს ქვემოთ არის 

მოყვანილი: 

-აფასებს მეტამონაცემებს, რომლებიც საჭიროა  გეოსივრცითი მონაცემთა ბაზის 

შესაქმნელად (მაგალითად, მონაცმები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

გეოინფორმაციულს სისტემებში, ამერიკის შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროს 

საიტიდან მიღებული აღწერის მონაცემები). 

- აფასებს ინტერნეტით მოპოვებული ინფორმაციის სანდოობის სიზუსტეს და 

გამოსადეგობას (მაგალითად, ბლოგერის საიტისდა გაერო-ს ვებგვერდის 

ინფორმაციებს; ან  პოლიტიკური სარეკლამო საიტებიდან მოპოვებულს და 

ჯანდაცვის კვლევის ეროვნული ინსტიტუტის  მონაცემებს). 

-აფასებს გეოგრაფიული გამოსახვის საშუალებების თარიღის, წყაროების, ავტორების, 

ვიზუალური მასალის დიზაინის და წარდგენის ფორმის სიზუსტეს (მაგალითად, 

ასახული მონაცემების გამოქვეყნების თარიღი, გრაფიკზე გადმოცემული 

კოორდინატთა სისტემის (აბსცისისა და ორდინატის ღერძების) მნიშვნელობებს, 

კარტოგრამებზე რუკის სიმბოლოების არასწორი გამოყენება). 

III. გეოგრაფიული ინფორმაციის ორგანიზება. 
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საჭიროა შეგროვებული ინფორმაციის ორგანიზება და გამოსახვა, რომელიც 

დაგვეხმარება ანალიზისა და მნიშვნელობების გადმოცემისას.საჭიროა მონაცემების 

სისტემატიზება. სხვადასხვა სახის მონაცემები შეიძლება გამოყოფილ და 

კლასიფიცირებულ იქნას ვიზუალური, გრაფიკული სახით: ციფრული 

დანაბეჭდირუკები, სხვადასხვა  გეოსივრცითი სურათები (მაგალითად, ფოტოები, 

აერო-ფოტო სურათები, ზონდირებული და სკანირებული გამოსახულებები), 

გრაფიკები, ჭრილები, კლიმატოგრამები, დიაგრამები, ცხრილები და კარტოგრამები. 

დოკუმენტებში ასახული ტექსტური ინფორმაცია შეიძლება გამოსახულ იქნას 

თემაზე ფოკუსირებულიი ციტატებით ან ცხრილების სახით. გეოგრაფიული 

ინფორმაციის ასახვა შესაძლებელია გეოინფორმაციულ სისტემებში.  გამოსახვის 

ზემოხსენებული მეთოდებიმოსაწავლეებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა 

მეთოდებით დააჯგუფონ და წარმოაჩინონ ინფორმაცია. 

 კომპიუტერული და ინტერნეტ ტექოლოგიები არა მარტო ზრდის 

ინფორმაციის მოპოვების შანს, არამედ ეხმარება მოსწავლეებს მათ ორგანზებაში. 

მოსწავლეებს შეიძლება დასჭირდეთ ინსტრუქციები გეოგრაფიული ინფორმაციის 

ორგანიზებასა და გამოსახვის შესაბამისი მეთოდის შესარჩევად.სულ უფრო იზრდება 

უფასო, ინტერნეტზე, მობილურ და სტაციონალურ საშუალებების გამოყენებაზე 

დაფუძნებული აპლიკაციების რაოდენობა, რომლებიც გამოსადეგია 

საგანმანათლებლო პროექტების და ინსტრუქციებისთვის. 

გეოგრაფიული ინფორმაციის ორგანიზების  მრავალი გზა არსებობს. რუკებს 

ცენტრალური ადგილი უჭირავს გეოგრაფიულ კვლევაში, თუმცა მონაცემების 

ვიზუალურ გამოსახულებებში გადაყვანის ისეთი გზებიც არსებობს როგორებიცაა: 

ყველანაირი გრაფიკი, ცხრილები,ინტერაქტიური ცხრილები და ქრონოლოგიური  

გამოსახულებები. ეს ვიზუალური წარდგენის საშუალებები განსაკუთრებით  

ეფექტურია, თუ მას თან ახლავს სათანადო წერითი ან ზეპირიგანმარტებები.   

გეოგრაფიული ინფორმაციის სათანადოდ ასახვისათვისსაჭიროა შემოქმედებითი 

აზროვნება და უნარები. ნაირგვარი რუკების, გრაფიკების, დიაგრამების და სხვა 
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ვიზუალური გამოსახვის საშუალებების შექმნისას მნიშვნელოვანია ისეთი დიზაინის, 

ფერის, გამოსახულების და ზომის შერჩევა, რომელიც საუკეთესო სახით დაადვილად 

აღსაქმელად წარმოაჩენეს მონაცემებს. 

გეოგრაფიას სხვანაირად უწოდებენ: „რუკაზე დატანის ხელოვნებას“.  

რუკების შექმნა ყველა მოსწავლისთვის ჩვეული საქმიანობა უნდა იყოს. მათ უნდა 

შეეძლოთ მისი წაკითხვა (დეკოდირება), რათა მოიპოვონ ინფორმაცია და დაადგინონ 

გეოგრაფიული თემატიკა და ასევე, შექმნან რუკები (კოდირება) ინფორმაციის 

განსათავსებლად.რუკების შექმნა გულისხმობს ესეებში გამოსაყენებელი სქემატური 

რუკებისშექმნას, საველე ჩანაწერების დატანას, მსოფლიო რესურსების განლაგების 

აღნიშვნას, ან მხარეების რუკის შექმნას მათში შემავალი თემების შემოსავლის 

მიხედვით გეოინფორმაციულ სისტემის გამოყენებით.მოსწავლეებმა ასევე შეიძლება 

გამოიყენონ ინტერნეტში არსებული რუკის შესაქმნელი რესურსებისაკუთარი რუკის 

შესაქმნელად. 

მოსწავლეებისთვის რუკის შექმნა, ისევე ჩვეული და იოლი აქტივობა უნდა გახდეს, 

როგორიცაა რაიმე აბზაცის დაწერა.  მათ უნდა განივითარონ რუკის სიმბოლოების 

შექმნისა და ინტერპრეტირების უნარები, უნდა შეეძლოთ ადგილების პოვნა 

სხვადასხვაგვარი გრადუსთა ბადეების საშუალებით, ორიენტირების დატანა რუკაზე, 

მიმართულებების პოვნა და მასშტაბის გამოყენება მანძილების დასადგენად.  რუკის 

უნარების გამოყენება მოსწავლეებს ეხმარება კრიტიკულად იაზროვნონ რუკის 

გამოყენების და დანიშნულების შესახებ.  

გეოგრაფიული ინფორმაციის ორგანიზება მოსწავლეებს ეხმარება შეისწავლოს 

გეოგრაფია მოპოვებული გეოგრაფიული და გეოსივრცითი  ინფორმაციისიმგვარი 

ორგანზიებით, რომ შესაძლებელი იყოს  გეოგრაფიული ინფორმაცის სათანადოდ 

ანალიზი და გადმოცემა. 

 

მე-4 კლასი 

მოსწავლემ იცის და ესმის: 
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გეოგრაფიული ინფორმაციის ორგანიზება 

1. გეოგრაფიული ინფორმაციის გამოსახვის სხვადასხვა ფორმები. 

აქედან გამომდინარე, სტუდენტი: 

ა) მოსწავლე ქმნის ციფრულ (ელექტრონულ) და ქაღალდის რუკებს, გრაფიკებს, 

ცხრილებს, რათა ასახოს გეოგრაფიული ინფორმაცია შემდეგი მეთოდებით: 

- რუკის შედგენით მონაცემთა მოპოვების ადგილების დასატანად 

- გრაფიკის შექმნით, სკოლაში ჩარიცხულ მოსწავლეთა რაოდენობის 

ცვლილების გამოსახატავად. 

- რიცხვობრივი მონაცემების გამოყენებით ცხრილის, ხოლო სიდიდეების 

ფერების მეშვეობით გამოსახატავად - რუკას(მაგალითად,  იმ სკოლების 

ჩამონათვალი ლოკალურ თემში, სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა აღემატება 

100, 200, 300; ასევე ასახავს სხვადასხვა ბიზნესს თემში; მცირე, საშუალო და 

დიდი მოსახლეობის მქონე შტატების/მხარეების რაოდენობა). 

 

 

მე-8 კლასი 

მოსწავლემ იცის და ესმის: 

გეოგრაფიული ინფორმაციის ორგანიზება 

 

1. გეოგრაფიული ინფორმაციის სხვადასხვა ფორმით გამოსახვისდადებითი  

და უარყოფითი მხარეეები. 

შესაბამისად, მოსწავლე: 

ა) აღწერს და აგებს თვალსაჩინოების შესაბამის ფორმებს სხვადასხვა ტიპის 

გეოგრაფიული მონაცემის წარსადგენად, მაგალითად: 
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-ქმნის ქოროპლეტებს (ფონურ კარტოგრამებს) დემოგრაფიული მონაცემების 

დასატანად და ხსნის თუ რატომ არის ვიზუალიზაციის ეს ფორმა ყველაზე 

მოხერხებული და ეფექტური მსგავსი მონაცემების გამოსასახავად. 

-აღწერს და ხსნის თუ როგორ გამოსახავს იზოხაზები გეოგრაფიული ადგილის 

შესაბამისი მნიშვნელობების ზრდას და კლებას  (მაგალითად, ნალექების რაოდენობა, 

სიმაღლე, მცენარეულობის ზრდისსეზონურობის ზონები). 

- სხვადასხვა სახის გეოგრაფიული მონაცემების გამოსახატავად რუკაზე დააქვს 

პოლიგონები და წერტილოვანი მდებარეობებიც. 

ბ) აღწერს მონაცემების სხვადასხვა გეოგრაფიული ხერხის გამოყენების გამოხატვის 

უპირატესობას. მაგალითად: 

-ხნის თუ რატომ არის გეოინფორმაციულ სისტემებში შექმნილი რუკა ყველაზე 

მოსახერხებელი საშუალება სხვადასხვა მონაცემების თანხვედრის და გადაფარვის 

ასასახავად. 

-ხსნის თუ რატომ არის ესა თუ ის გეოგრაფიული პროექცია უფრო მოსახერხებელი 

ვიდრე სხვა (მაგალითად, გამრუდების რაოდენობა, კონტინენტების ფორმების 

აკურატული გამოსახვის დონე, ნახევარსფეროებზე ან პოლუსებზე ფოკუსირებული 

რუკები). 

- ხსნის განსხვავებული ზომის არეალის  შემთხვევაში გრაფიკებისა და რუკების 

გამოყენებას მონაცემთა განსხვავებული ხასიათის შესაბამისად (მაგალითად, 

კლიმატოგრაფები კლიმატური მონაცემების ასახავად, სქესობრივ-ასაკობრივი 

პირამიდებიმოსახლეობისმონაცემების გამოსახატავად, ქვეყნის 

რუკებითმხარეების/შტატების მონაცემების გამოხატვა, მხარეების/შტატების რუკები 

საფოსტო ინდექსზე დაფუძნებული მონაცემების ასასახავად). 
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მე-12 კლასი 

მოსწავლემ იცის და ესმის: 

გეოგრაფიული ინფორმაციის ორგანიზება 

1. გეოგრაფიული ინფორმაციის ორგანიზებისა და გამოხატვისათვის შესაფერისი 

ფორმების შერჩევა და შექმნა 

მოსწავლე: 

ა) აფასებს გეოგრაფიული ინფორმაციის ორგანიზების და გამოსახვის 

ალტერნატიულ გზებს. მაგალითად: 

- გეოგრაფიული მდებარეობის აღმწერი მონაცემების გამოსახატავად აგებს 

სხვადასხვა სახის გრაფიკს (მაგალითად:მოსახლეობის ცვლილება, შემოსავლები 

ერთ სულ მოსახლეზე შტატების მიხედვით, სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდები). 

-გეოგრაფიული ინფორმაციის გამოხატვისა და ორგანზიებისათვის 

გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენების შეფასება  (მაგალითად, საჭირო 

იქნება მონაცემების დამატებითი ფენის შექმნა? არის თუ არა მნიშვნელოვანი 

კავშირებიგამოყენებული ფენებს შორის? მონაცემების ასასახავადარის თუ არა 

სათანადო მასშტაბი გამოყენებული? 

- ელექტრონული გლობუსის გამოყენების ეფექტურობა წერტილოვანი 

მონაცემების ან  არეალის მონაცემების ასახვისათვის (მაგალითად, საფოსტო 

ინდექსები, ქვეყნები, შტატები). 

4. გეოგრაფიული ინფორმაციის ანალიზი. 

გეოგრაფიული ინფორმაციის ანალიზი მოიცავს მოვლენების სისტემატურ 

თანმიმდევრობას, მათი ურთიერთკავშირების და მსგავსების დადგენას. 

მოსწავლეების მიერ ინფორმაციის ანალიზის და ინტერპრეტაციის დროს ხდება 
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მნიშვნელოვანი მიზეზ-შედეგობრივი კავშირებისა აღმოჩენა. ამის შემდეგ 

მოსწავლეებს შეუძლიათ თავისი დაკვირვებების თანმიმდევრული 

დაკავშირებადასრული აზრის ჩამოსაყალიბებლად.  მოსწავლეებს უნდაშეეძლოთ 

სხვადასხვა ადგილებზემსგავსი პროცესების და მოვლენათა კანონზომიერებების 

დადგენა და დასკვნების გამოტანა რუკებიდან, ცხრილებიდან, გრაფიკებიდან, 

დიაგრამებიდან და სხვა წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

საბაზისო სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე მათ შეუძლიათ 

ურთიერთკავშირების, ტენდენციების და თანმიმდევრულობის დადგენა.  

გეოგრაფიული ანალიზი მოითხოვს სხვადასხვა აზროვნების უნარებს, 

ხანდახან რთულია გეოგრაფიული ინფორმაციის ორგანიზების პროცესის 

ანალიზისგან განსხვავება. ეს ორი პროცესი ხშირ შემთხვევაში ერთდროულად 

მიმდინარეობს.ზოგ შემთხვევებში კი  ანალიზი პირველადი 

მონაცემებისადვილად აღსაქმელი და გამოსაყენებელი ფორმით დამუშავების 

პროცესს მოსდევს. ორივე აქტივობა გულისხმობს მოსწავლეებში სივრცითი 

უნარების განვითარებას. 

მოსწავლეებმა დაკვირვებით უნდა შეისწავლონ ნაბეჭდი და ციფრული 

რუკები სივრცობრივი კანონზომიერებების აღმოსაცენად და ერთმანეთთან 

შესადარებლად. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ გრაფიკების და ცხრილების 

შესწავლა მოვლენებს განვითრების ტენდენციების და მათი ურთიერთკავშირები 

გამოსავლენად - სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით შეამოწმონ მონაცემები 

მათი თავისებურებების, თანმიმდევრულობის, ურთიერთდამოკიდებულების და 

ურთიერთკავშირის შესასწავლად. ამასთანავე, მათ დამახასიათებელი ნიშნების 

გასარკვევად, ასახსნელად, ხოლო შემდგომში, ურთიერთდასაკავშირებლად  უნდა 

შეამოწმონ ტექსტობრივი მასალა და დოკუმენტები. ჩამოთვლილი ანალიტიკური 

უნარების განვითარება ყველა მოსწავლეს ესაჭიროება. 
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ციფრული მეთოდები სივრცობრივი ანალიზის დამატებითი გზა. მაგალითად 

გის-ი გამოიყენება სივრცობრივად ასახული მონაცემების ანალიზისთვის. 

ანალიზის განმავლობაში შეიძლება გამოვლინდეს სხვადასხვა ინფორმაციულ 

შრეებს შორის არსებული კავშირები და მიმართულებები. შემდგომში კი ანალიზს 

მივყავართ საკვლევი კითხვის პასუხებამდე, გეოგრაფიული მოდელის შექმნამდე 

და მის განვრცობამდე. 

გეოგრაფიული ინფორმაციის ანალიზი მოსწავლეებს შესაძლებლობას აძლევს 

შეისწავლონ გეოგრაფია ამ ინფორმაციის განმარტების და შეფასებისთვის 

ანალიტიკური მეთოდების გამოყენებით. გეოგრაფიული კვლევაში აუცილებელია 

აკურატული ანალიზის და მეთოდოლოგიების გამოყენება. 

მე-4 კლასი 

მოსწავლემ იცის და ესმის: 

გეოგრაფიული ინფორმაციის ანალიზი, ანუ 

1. გეოგრაფიული ურთიერთკავშირების, კანონზომიერებების და ტენდენციების 

ანალიზირება.  

ამისათვის, მოსწავლე: 

ა) აანალიზებს მარტივ გრაფიკებს, ცხრილებს და რუკებს გეოგრაფიული მონაცემების 

გამოყენების საფუძველზე, რათა დაადგინოს ურთიერთკავშირები, 

კანონზომიერებები და ტენდენციები, როგორც ეს ქვემოთ არის მოცემული: 

- ცხრილში არესებული გეოგრაფიული მონაცემების გამოყენებით აგებს 

გრაფიკს მოვლენათა განვითარების მიმართულების დასადგენად (მაგალითად, 

ადარებს ორი ან მეტი ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ მაჩვენებლებს). 

- არსებული მონაცემების საფუძველზე აანალიზებს სხვადასხვა რუკას 

სხვადასხვა ქვეყნებსა და რეგიონებს შორის ურთიერთკავშირების ან 



20 
 

მსგავსების აღმოსაჩენად (მაგალითდ, კლიმატის ცვლილების 

დამოკიდებულება გეოგრაფიულ განედზე, კლიმატთან დაკავშირებული 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე, სარკინოგზო ქსელის კავშირი რელიეფსა და მის 

სიმაღლესთან). 

- აანალიზებს ურთიერთკავშირს   პოლიტიკურ საზღვრებსა და ფიზიკურ-

გეოგრაფიულ ელემენტებს შორის, რათ დაადგინოს მათ შორის მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირები (მაგალითად, საზღვრები, რომლებიც მიყვება 

მდინარეებს, მთის ქედებს ან სხვა ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ერთეულებს, 

საზღვრები, რომლებიც გაატარებულია ან გრძედზე ან განედზე ან სხვა 

მათემატიკური ფორმულირებით). 

 

მე-8 კლასი 

მოსწავლემ იცის და ესმის: 

გეოგრაფიული ინფორმაციის ანალიზი 

1. მონაცემთა ანალიზი გეოგრაფიული ურთიერთკავშირების, 

კანონზომიერებების და ტენდენციების ასაღწერად.  

აქედან გამომდინარე მოსწავლე: 

ა) გეოგრაფიული მონაცემნების დახმარებით აანალიზებს გრაფიკებს, ცხრილებს და 

რუკებს,რათა დაადგინოს ურთიერთკავშირები, კანონზომიერებები და 

ტენდენციები.მაგალითად: 

- აანალიზებს ორ ან მეტ რუკას ან აერო-ფოტო სურათს, რათა აღწეროს 

ცვლილებები, რომლებიც დაფუძნებულია მონაცემებზე ( მაგალითად, ქალაქის 

ან რეგიონის აერო-ფოტო სურათები, რომლებიც გადაღებულია სხვადასხვა 

ბუნებრივი კატასტროფის (ცუნამი, მიწისძვრა, წყალდიდობა) წინ და შემდგომ 
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პერიოდში, ასევე ტყეების სურათები დინამიკაში,  გაჩეხვამდე და გაჩეხვის 

შემდეგ; აღწერის მონაცემებზე შედგენილი რუკები, რომლებიც გვიჩვენებს 

მოსახლეობის ცვლილებას). 

- აანალიზებს რუკის ლეგენდას, რათ უფრო კარგად გაიგოს რუკაზე 

წარმოდგენილი მონაცემების არსი(მაგალითად, ცვლილების წერტილების 

პოვნა ფონურ კარტოგრამებზე, სხვადასხვა კლასიფიკაციის პრინციპების 

ამოსაცნობი მეთოდები, მონაცემთა ჰისტოგრამების აღწერა რუკის გარდა სხვა 

მეთოდით მონაცემების წარსადგენად). 

- აანალიზებს გეოინფორმაციულ სისტემებს, რათა დაადგინოს 

ურთიერთკავშირები და კანონზომიერებები სხვადასხვა ინფორმაციული შრი 

შედარების საფუძველზე (იგულისხმება გეოინფორმაციული სისტემების 

შრეები/ფენები, რომელზეც სხვადასხვა ინფორმაციაა დატანილი). მაგალითად, 

ტორნადოს შემთხვევების დაკავშირება მოსახლეობის სიმჭიდროვესთნ და 

შტატების საზღვრებთან). 

 

 

 

მე-12 კლასი 

გეოგრაფიული ინფორმაციის ანალიზი 

მოსწავლემ იცის და ესმის: 

1. ანალიზის პროცესი გეოგრაფიული ურთიერთკავშირების, 

კანონზომიერებების და ტენდენციების დასადგენად.  

აქედან გამომდინარე მოსწავლე: 
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ა) მოდლირების და თეორიების მეშვეობით აანალიზებს და ხსნის გეოგრაფიულ 

ურთიერთკავშირებს, კანონზომიერებებსა და ტენდენციებს, მაგალითად: 

- აგებს გეოინფორმაციულ მოდელს, რათა გააანალზიოს სხვადასხვა ადგილების 

მონაცემები და შეადაროს მოდელი შედეგები, რათ დაადგინოს ამ ადგილების 

ურთიერთაკავშირი და არსებული კანონზომირებები. 

- დემოგრაფიული გადასვლის მოდელშის მიხედვით აანალიზებს  

მოსახლეობის მონაცემებს, დროის განმავლობაში ქვეყნების მოსახლეობის 

ცვლილების ასახსნელად. 

- კონცენტრული ზონების მოდელის გამოყენებითაანალიზებს ამერიკის 

შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ქალაქს, კომერციული ზონის ისტორიული 

განვითარების ასახსნელად. 

ბ) აანალიზებს მონაცემებს სტატისტიკური და სხვა რაოდენობრივი მეთოდების 

გამოყენებით. მაგალითად: 

- მონაცემებს შორისშესაძლო ურთიერთკავშირების დასადგენად აგებს გაბნეულ 

წერტილოვან დიაგრამას. 

- რუკაზე რიცხობრივი მონაცემების საუკეთესო მეთოდის დასადგენად 

აანალიზებს ჰისტოგრამას. 

- აღწერითი სტატისტიკის მეთოდების(საშუალო, მედიანი, მოდა, მწკრივი) 

გამოყენებითა ანალიზებს მონაცემებს მათი ჯგუფების განაწილების 

განსასაზღვრავად. 

 

5. გეოგრაფიულ კითხვებზე პასუხის გაცემა. 

ნებისმიერი აკადემიური დისციპლინის შემთხვევაში კარგი კითხვები წარმოშობს 

კარგ პასუხებს. გეოგრაფიაცარ არის გამონაკლისი.  უნარები, რომლებიც საჭიროა 

ასეთი პასუხების ჩამოსაყალიბებლად,მოითხოვს კომპლექსურ და 
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მრავალწახნაგოვანმიდგომას. მოსწავლეებმა უნდა ისწავლონ არა მარტო მონაცემების 

გამოყენება, არამედ მათი აწყობა და გადმოცემა მკაფიოდ და ნათლად. პასუხები, 

რომლებიც ასეთი მიდგომის შედეგად ყალიბდება, შეიძლება ასახულ იქნას 

გრაფიკულად (რუკები, ცხრილები, გრაფიკები და სხვა გეოვიზუალიზაციის 

საშუალებები), ასევე ზეპირი და წერითი სახით. რა სახისაც არ უნდა იყოს ასახვის 

საშუალება, ის ყოველთვის უნდა ეფუძნებოდეს სანდო და მართებულ ფაქტებს, 

რომლებიც მოსწავლეებს წაახალისებს მათი განმარტების, ანალიზის, მიზეზების 

დასახელების და საჭიროებისას გაბედული დასაბუთებისთვის. 

განზოგადება და ახალი აღმოჩენების გაკეთება კვლევის პროცესის მოსალოდნელ 

შედეგად მოიაზრება.განზოგადების პროცესი მოსწავლებისგან მოითხოვს 

შეგროვილი ინფორმაციის ანალიზს და გეოგრაფიული საკითხების შესახებ 

გააზრებული დებულებების ჩამოყალიბებას. მასწავლებლებმა უნდა წაახალისონ 

მოსწავლეები, რათა გეოგრაფიული საკითხები შეისწავლონ სხვადასხვა კუთხით და 

პრობლემატურ საკითხებს მოუძებნონ სხვადასხვა გადაწყვეტილება. მოსწავლეებს 

მოპოვებულიმტკიცებულებების გამოყენება შეუძლიათ პრობელმების 

გადასაწყვეტად ან ჩამოაყალიბონ მსჯელობა განსახილველი კითხვის, პრობლემის და 

საკითხის შესახებ. 

გეოგრაფიული განზოგადების ჩამოყალიბება ხანდახან მოითხოვს ინდუქციურ( 

ფაქტებზე დაფუძნებულ და განზოგადებისგან დაშორებულ) ან 

დედუქციურ(ცალკეული ფაქტების უგულვებელყოფას განზოგადებისა) აზროვნებას. 

ინდუქციური ახსნა-განმარტება მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს მოახდინონ 

გეოგრაფიული ინფორმაციის სინთეზი კითხვებზე პასუხების მოსაძებნად და 

მართებული დასკვნების გამოსატანად. დედუქციური ახსნა-განმარტება კი 

საშუალებას აძლევს მათიპოვონ შესაბამისი კითხვები, შეაგროვონ და შეაფასონ 

მტკიცებულებები და პრაქტიკული გამოყენებიდან გამომდინარე განსაზღვრონ, 
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მართებულია თუ არა მათი განზოგადება. მოსწავლეებს  უნდა ჰქონდეთ ორივე 

მიდგომის გამოყენების გამოცდილება. 

მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ მკაფიოდ და ნათლად გასცენ პასუხი 

გეოგრაფიულ კითხვას. მათ შეუძლიათ თავის ნააზრევის სხვადასხვა ეფექტური და 

შთამბეჭდავი საშუალებებით გამოხატონ. ეს შეიძლება იყოს ციფრული სურათების, 

რუკები, გრაფიკები, ვიდეოები, ან თხრობა სხვადასხვა მულტი-მედიურ ან 

ინტერნეტზე დაფუძნებული საშუალებების ერთობლიობა. გეოგრაფიული 

ინფორმაცია ასევე შეიძლება მოწოდებულ იქნას ლექსების, კოლაჟების, ჟურნალების, 

დებატების და ესეების სახით. 

მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ როგორ შევარჩიოთ გეოგრაფიულ კითხვებზე 

პასუხის გაცემის საუკეთესო მეთოდები. 

გეოგრაფიულ კითხვებზე პასუხის გაცემა ყოველთვის არ წარმოადგენს 

კვლევის საბოლოო ეტაპს, რადგანეს პროცესი, ჩვეულებრივ, ახლედება  

დასკვნებიდან და განზოგადებიდან გამომდინარე ახალი კითხვების მეშვეობით. 

გეოგრაფიული სწავლა არის განგრძობადი პროცესი, რომელიც იმავდროულად 

სახალისოცაა და ცოდნისშემძენიც.  

გეოგრაფიულ კითხვებზე პასუხის გაცემის უნარი მოსწავლეებს 

შესაძლებლობას აძლევს ჩაწვდნენ გეოგრაფიის არსს საკუთარი კვლევების 

საფუძველზე წარმოდგენილი გადაწყვეტილებების და პრობლემის გადაწყვეტის 

შესაძლო გზის შეთავაზების მეშვეობით. 

მე-4 კლასი 

მოსწავლეს შეუძლია: 

გეოგრაფიულ კითხვებზე პასუხის გაცემა 



25 
 

1. განზოგადება და დასკვნების გამოტანის პროცესი გეოგრაფიული კითხვებს 

საპასუხოდ. 

 მოსწავლე: 

ა)მონაცემების გამოყენებით აგებს გეოგრაფიული კითხვის პასუხებს. მაგალითად: 

-გეოგრაფიულ კითხვაზე პასუხის გაცემისას გამოყენებული ეტაპების/ნაბიჯების 

შესაჯამებლად ქმნის ბლოკ-სქემებს, რუკებს და თხრობას. 

- გეოგრაფიულ კითხვების საპასუხოდ ქმნის რუკებს (ჩვეულებრივს და 

ელექტრონულს),  და აღწერს იმ მონაცემებს, რომელი გამოიყენა რუკების 

შესაქმნელად. 

- გეოგრაფიული დაკვირვების შედეგების შესაჯამებლადქმნის ფოტო-კლაჟს, 

რომელიც ასახავს გეოგრაფიული პუნქტის ან რეგიონის ხედებს. 

 

2. გეოგრაფიულ კითხვებზე პასუხების წარმოდგენის მეთოდები. 

ამისათვის, მოსწავლე: 

ა) ხსნის გეოგრაფიულ კითხვაზე პასუხის გაცემის წარმოდგენის სხვადასხვა 

მეთოდს. მაგალითად: 

-ხსნის თუ როგორ დაეხმარება გეოგრაფიულ კითხვაზე პასუხის გაცემაშირუკაზე 

ასახული გეოგრაფიული ინფორმაცია  

- ხსნის თუ როგორ შეიძლება მულტიმედიური საშუალებებით გეოგრაფიული 

კითხვის პასუხი. 

- ამოიცნობს და ხსნის გეოგრაფიული ინფორმაციის წარმოდგენის ერთ-ერთ 

მაგალითს, რომელიც გვეხმარება კითხვებზე პასუხის გაცემაში (მაგალითად, 
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რუკა, რომელზეც წარმოდგენილია  სტატიის ანალიზი, ან გრაფიკი, რომელიც 

ადარებს ორი ადგილის მონაცემებს) 

მე-8 კლასი 

მოსწავლემ იცის და ესმის: 

გეოგრაფიულ კითხვებზე პასუხის გაცემა 

1. გეოგრაფიულ კითხვების საპასუხოდ განზოგადება და დასკვნების გამოტანის 

პროცესის ახსნა. 

ამისათვის, მოსწავლე: 

ა) აღწერს და ხსნის მონაცემებს და პროცესებს, რომლებიც გამოყენებულ იქნა 

გეოგრაფიულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად. მაგალითად: 

- აყალიბებს პასუხს გეოგრაფიულ კითხვაზე, ასევე აღწერს იმ მონაცემების 

თავისებურებებს და შესაბამისობას, რომელიც გამოყენებულ იქნა პასუხის 

ჩამოსაყალიბებლად. 

- აღწერს თუ როგორ შეიქმნა გეოინფორმაციული სისტემები და რატომ იქნა 

შერჩეული გარკვეულ მონაცემთა ფენები გეოგრაფიული კითხვის საპასუხოდ.  

- ხსნის იმ ნაბიჯებს, რომლებიც გეოგრაფიული პასუხის ჩამოსაყალიბებალდ 

გადაიდგა, მათ შორის როგორ მოხდა ინფორმაციის შეგროვება, ორგანიზება, ან 

ანალიზი კითხვაზე პასუხის გასაცემად. 



2. ქმნის პრეზენტაციას გეოგრაფიულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად. 

მაგალითად: 

ა) ქმნის რუკას გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენებით, რომელიც 

ასახავს გეოგრაფიული კითხვის შესაძლო პასუხებს (მაგალითად, რომელიმე 

საქმიანობისთვის ან სკოლისთვის ყველაზე ხელსაყრელ მდებარეობას-
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ადგილს, დაბინძურების სავარაუდო წყაროებს, საქალაქო დასახლებებში 

დანაშაულის ყველაზე დიდი და მცირე რისკის ადგილებს). 

- ქმნის მულტიმედია პრეზენტაციებს, ეს შეიძლება იყოს რუკა, სურათი, ვიდეო, 

რათა აღწეროს ის ნაბჯებს და მონაცემებს, რომლებიც გეოგრაფიული პასუხის 

გაცემაში დაეხმარა ( მაგალითად,  აჩვენოს, თუ როგორ შეირჩა გეოგრაფიული 

კითხვა, წარმოადგინოს სად და როგორ შეაგროვა ან მოიპოვა ინფორმაცია, 

გამოიყენოს სხვადასხვა ვიზუალური მეთოდი გეოგრაფიული ინფორმაციის 

დასახარისხებლად, წარმოსადგენად და გასაანალიზებლად). 



აყალიბებს ზეპირ პრეზენტაციას, რომელიც წარმოაჩენს და დაასაბუთებს 

გეოგრაფიული კითხვების პასუხებს.



მე-12 კლასი 

მოსწავლემ იცის და ესმის: 

გეოგრაფიულ კითხვებზე პასუხის გაცემა 

1. გეოგრაფიულ კითხვებზე არსებული პასუხების შეფასება და 

დაცვა/დასაბუთება. 

ამისათვის მოსწავლე: 

ა) აფასებს მონაცემების წყაროებს და პროცესებს, რომლიბიც პასუხების გასაცემად 

იყო გამოყენებული. როგორც მაგალითად: 

- ქმნის აღწერით ანგარიშს, რომელშიც გეოგრაფიულ კითხვაზე პასუხის 

გასაცემად გამოყენებულ მონაცემების სარწმუნოობას და შესაბამისობას 

აფასებს. 
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- ხსნის თუ როგორ და რატომ არის კვლევისას  გამოყენებული მონაცემები იმ 

განზოგადებების დამამტკიცებელი საბუთები, რომლებიც კითხვებზე პასუხის 

გასაცემად იქნა გამოყენებული. 

- ახალ შესასწავლ საკითხთან დაკავშირების გზით ამოწმებს გეოგრაფიულ 

პასუხს -  შეძლებს თუ არა სხვა პროცესისას მსგავსი პასუხით სარგებლობას.



2. ქმედითი განზოგადებების და დასკვნების გამოყენება დასაბუთებული 

მტკიცებულებების ჩამოსაყალიბებლად.  

ამის მისღწევად მოსწავლე: 



 ა) ხსნის და აფასებს იმ მონაცემებს და პროცესებს, რომლებიც გამოდგება 

გეოგრაფიული კითხვების პასუხის ასახსნელად. 

მაგალითად: 

- გეოგრაფიული კვლევის დროს  გამოყენებული მონაცემების მეშვეობით 

განმარტავს განზოგადების მართებულ ფარგლებს. 

- აფასებს გაზეთის სტატიას, რომელიც ასაბუთებს მის შესაძლო პასუხს 

გეოგრაფიულ კითხვაზე, ხსნის რამდენად ასაბუთებს ან ვერ ასაბუთებს  

გამოყენებული მონაცემები შესათავაზებელ პასუხს და რა დამატებითი 

მონაცემების გათვალისწინება შეიძლება გახდეს საჭირო.  

- დამატებითი გეოგრაფიული კითხვების ან პასუხზე გავლენის მქონე 

გარემოებების დასახელებით აფასებს წარდგენილი პასუხის პრაქტიკული 

გამოყენების დონეს. 

 

 

 

 


