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1. მოსწავლეთა განცახდების 

მიღება; გასაუბრება. კლუბის 

შემადგენლობის დადგენა. 2. 

(კლუბის კურატორი განიხილავს 

კლუბში გაწევრიანების მსურველი 

მოსწავლეების განცხადებას და 

მათთან გასაუბრების შემდეგ 

მიიღებს გადაწყვეტილებას) 

შედეგი: მოსწავლეები 

ინფორმირებული არიან კლუბის 

მიზნებზე, ამოცანებზე და 

საქმიანობებზე.  

 

2

1. სამოქალაქო კკლუბის სამუშაო 

გეგმის შედგენა. 2. კლუბის 

წევრები კურატორის დახმარებით 

შეადგენენ სამოქმედო გეგმას, 

ამასთანავე შეიმუშავებენ  წლის 

განმავლობაში განსახორციელებელ 

აქტივობებს. შედეგი: კლუბს აქვს 

ჩამოყალიბებული სამოქმედო 

გეგმა, იდეები და მიზნები.
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1. მსოფლიოს დასუფთავების 

დღისადმი მიძღვნილი 

დასუფთავების აქცია “იფიქრე 

გლობალურად, იმოქმედე 

ლოკალურად“. 2.  კლუბის 

წევრები კურატორის დახმარე 

ბით ახორციელებენ  

სოციალურ პროექტს. ეცნობიან 

მსოფლიო დასუფთავების 

კამპანიის მნიშვნელობას, 

ამზადებენ კრეატიულ 

ბანერებს, აწყობენ 

მსვლელობას სოფლის 

ცენტრში, აკრავენ 

დამზადებულ ბანერებს და 

ასუფთავებენ ტერიტორიას. 

შედეგი: ცნობიერების 

ამაღლება და დასუფთავების 

კამპანიაში ჩართვა

 

4 1. მდგრადი განვითარების 

მ ზნ ბ ს ნ ბ





ინფორმირებულები არიან სასკოლო 

მდგრადი განვიტარების მიზნების 

მნიშვნელობის შესახებ და 

შეუძლიათ მიზნების 

განხირციელების სამოქმედო 

გეგმის შედგენა.  
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  ხელების დაბანის 

საერთაშორისო დღესთან 

დაკავშირებით ტრეინინგის და 

ვორქშოფის ჩატარება.
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სოფლად მცხოვრებ ქალთა 

საერთაშორისო დღისათვის 

მიძღვნილი აქციის ჩატარება, 

მოსწავლეების მიერ 

დამზადებული მისალოცი 

ბარათების გადაცემა სოფლად 

მცხოვრებ ქალთათვის. 
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სოციალური პროექტი „არა 

ბულინგს“. ტრენინგის ჩატარება, 

ფილმის ჩვენება და დისკუსიის 

მოწყობა. 
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მოსწავლეთა მიერ 

საპრეზენტაციო თემების 

(ტურიზმი, ეკოლოგია) 

შემუშავებისა და წარდგენის 
გზით რუსული ენის 
ლექსიკური ერთეულებისა და 
გრამატიკული 
კონსტრუციების სწავლის 
ხარისხის გაუმჯობესება  
VaKE მეთოდის გამოყენებით
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პროექტი ეკოტურიზმის 

განვითარების შესახებ.  მიზანი: 
მოსწავლეები გააცნობიერებენ, 
როგორ შეიძლება დასვენება და 
გართობა ბუნებასთან და 
ადგილობრივ მოსახლეობასთან 
იყოს კავშირში;  შეძლებენ 
ეკოტურიზმის განმარტებას; 
განსაზღვრავენ ტურისტული 
საქმიანობების შედეგებს.

 

10 გამწვანების კამპანიაში ჩართვა 

და ხეების დარგვა. მიზანი: 

 



მოსწავლეები ერთვებიან ხის 

დარგვის კამპანიაში და 

ზრუნავენ გარემოს 

გამწვანებაზე. 
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მდგრადი განვითარების 

მიზნებთან დაკავშირებით 

საინფორმაციო შეხვედრის 

ჩატარება კლუბის წევრებთან.
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გაკვეთილის თემა: რუკებისა და 

სანავიგაციო სისტემების როლი 

ტურიზმში  VaKE მეთოდის 

გამოყენებით

გაკვეთილის მიზანი: 

მოსწავლეები გაეცნონ რუკებისა 

და სანავიგაციო სისტემების 

მნიშვნელობას ტურისტული 

პროდუქტების დაგეგმვის 

პროცესში; პრაქტიკულად 

ასრულებენ მცირე სავარჯიშოს.
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აქტივობების მონიტორინგი; 

შუალედური შეფასება

 

14

გაკვეთილის თემა: 

ეკოტურისტული  პოტენციალის 

შეფასება  VaKE მეთოდის 

გამოყენებით

გაკვეთილის მიზანი: 

მოსწავლეები გაიაზრებენ 

ეკოტურისტული პროდუქტის 

შექმნის წინარე ეტაპებს, 

გეოგრაფიული არეალის 

კვლევის მეთოდებს და 

რელევანტური ინფორმაციის 

დამუშავების აუცილებლობას; 

შეძლებენ განსაზღვრონ 

ზოგადგეოგრაფიული აღწერის 

კომპონენტების მნიშვნელობა 

ტურისტული აქტივობის 

განხორციელებისთვის.

 

15 გაკვეთილის თემა: 

ადგილობრივი ეკოტურისტული 

სერვისების იდენტიფიცირება 

და შეფასება  VaKE მეთოდის 

 



გამოყენებით

გაკვეთილის მიზანი: 

მოსწავლეებს ეცოდინებათ 

ტურისტული მომსახურების 

მიმწოდებლების კატეგორიები 

და შეფასების კრიტერიუმები; 

შეძლებენ დაასახელონ რა ტიპის 

ტურისტული მომსახურებები 

არსებობს და დაასაბუთონ რის 

მიხედვით უნდა შეფასდეს 

თითოეული მათგან
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გაკვეთილის თემა: საფეხმავლო 

მარშრუტების მარკირების 

სტანდარტი  VaKE მეთოდის 

გამოყენებით

გაკვეთილის მიზანი: 

მოსწავლეებს ეცოდინებათ 

საქართველოს მთავრობის მიერ 

შემუშავებული საფეხმავლო 

მარშრუტების მარკირების 

ერთიან ეროვნულ სტანდარტი 

და მარშრუტების მონიშვნის 

პრინციპები. შეძლებენ 

პრაქტიკულად შეასრულონ 

მცირე სავარჯიშო.
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გაკვეთილის თემა: ლაშქრობის 

უსაფრთხოება  VaKE მეთოდის 

გამოყენებით

გაკვეთილის მიზანი: 

მოსწავლეებს ეცოდინებათ 

უსაფრთხოების საკითხები 

ლაშქრობის დროს

ხანგრლივობა: 1 სთ
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გასვლითი ლაშქრობა ბუნებაში  
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კლუბის საქმიანობის შეფასება 

კლუბის წევრებისა და 

ხელმძღვანელის მიერ. საბოლოო 

ანგარიშის წარდგენა.

 

              


