
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

სამართლის სკოლა 

 აბიტურიენტების მოსამზადებელი 

სილაბუსი 

1 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

 
 

სამოქალაქო განათლება 

2 სასწავლო კურსის 

ხანგრძლივობა 

 

 

ათი კვირა 

3 

 

საათების განაწილება 

 

 

10 საათი ლექცია 

10 საათი სემინარი 

4 

 

ლექტორები 

 

 

 

5 

 

სემინარისტები 

 

 

 

6 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდი 

 

 

თეორიული ინფორმაციის ამომწურავად 

მიწოდება; პრაქტიკაში არსებული 

პრობლემატიკის სიღრმისეული ანალიზი; 

აქტიური დისკუსია დებატის წარმართვა; 

გონებრივი იერიში; ახსნა-განმარტებითი 

მეთოდი. 

7 

 

სასწავლო კურსის მიზანი 

 
 

აბიტურიენტებს მიაწოდოს სამოქალაქო 

განათლებაში არსებული სრული და 

ამომწურავი თეორიული ცოდნა. ასევე 

განუვითაროს ის უნარ-ჩვევები, რომლითაც 

შეძლებენ ადვილად შეასრულონ ერთიან 

ეროვნულ გამოცდებზე არსებული 

საგამოცდო საკითხები. 

8 

 

ძირითადი თემები 

 
 

პიროვნება და საზოგადოება; 

მრავალფეროვანი გარემო და მშვიდობიანი 

თანაარსებობა; კონფლიქტი და მშვიდობის 

მშენებლობა; სახელმწიფო და სამართალი; 



დემოკრატიის არსი და მისი ძირითადი 

ინსტიტუტები; სამოქალაქო საზოგადოება 

და მონაწილეობა; მოქალაქეობა; ადამიანის 

უფლებები და თავისუფლებები; მდგრადი 

განვითარება; ეკონომიკა. 

9 ძირითადი ლიტერატურა 1. სამოქალაქო განათლება. თამარ 

მეიფარიანი, ლეილა მიქიაშვილი, 

ირინე ჯალაღანია, მაია გონაშვილი, 

მიხეილ თოქმაზიშვილი, დალი 

შავლოხაშვილი და რუსუდან 

დალაქიშვილი. IX კლასი, 

გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“. 

2. სამოქალაქო განათლება. ნინო 

ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ 

ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი, IX 

კლასი, შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი“ და შპს 

„გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური 

განათლებისა და განვითარების 

ცენტრი. 

3. სამოქალაქო განათლება. თამარ 

მეიფარიანი, ლეილა მიქიაშვილი, 

ირინე ჯალაღანია, მაია გონაშვილი, 

მიხეილ თოქმაზიშვილი, დალი 

შავლოხაშვილი და რუსუდან 

დალაქიშვილი. X კლასი, 

გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“. 

4. სამოქალაქო განათლება. ნინო 

ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ 

ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი, X 

კლასი, შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი“ და შპს 

„გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური 

განათლებისა და განვითარების 

ცენტრი. 

5.  ეკონომიკა და სახელმწიფო. ნინო 

ტალახაძე, XI-XII კლასი.  

 



6. მსოფლიო კულტურა. ქეთევან 

კაკიტელაშვილი, გიორგი ნიჟარაძე, 

ნინო ჩიქოვანი, ირაკლი ჩხაიძე, მაია 

ქვრივიშვილი, ივანე წერეთელი, X-XI-

XII კლასი. 

7. https://www.civiceducation.ge/ka/lessons 
 

10 I კვირა: თემა - პიროვნება და 

საზოგადოება 

 

ლექცია 1 სთ - მსმენელები გაეცნობიან: 

პიროვნების არსს და მის როლს 

საზოგადოებაში; იდენტობის შენარჩუნების 

აუცილებლობას და პიროვნული 

განვითარების ხელშემწყობ ფაქტორებს. 

სემინარი 1 სთ - როლური თამაშებით და 

პრაქტიკული სავარჯიშოებით ისწავლიან: 

სტრატეგიულ დაგეგმვას, გადაწყვეტილების 

მიღებას, პროექტის მომზადებას, 

დისკუსიების და დებატების წარმართვას, 

ეფექტური კვლევის წარმოებას. 

11 II კვირა: თემა - 

მრავალფეროვანი გარემო და 

მშვიდობიანი თანაარსებობა 

ლექცია 1 სთ - მსმენელები გაეცნობიან: 

კულტურას და მის მრავალფეროვნებას; 

რელიგიას, როგორც კულტურის ფენომენს, 

საქართველოს კულტურულ 

მრავალფეროვნებას. 

სემინარი 1 სთ - პრაქტიკული 

სავარჯიშოებით და როლური თამაშებით 

გაიგებენ რას ნიშნავს: სტერეოტიპები, 

სტიგმატიზაცია, თანასწორობა, 

დისკრიმინაცია და მისი სახეები, 

ტოლერანტობა. 

12 III კვირა: თემა - კონფლიქტი 

და მშვიდობის მშენებლობა 

ლექცია 1 სთ - მსმენელები გაეცნობიან: 

პიროვნული და საზოგადოებრივ 

კონფლიქტის ტიპებს, მათ გამომწვევ 

მიზეზებს და გადაჭრის გზებს, 

შეიარაღებულ კონფლიქტებს და მის 

შედეგებს, საერთაშორისო ჰუმანიტარული 

სამართლის პრინციპებს, საქართველოს 

ურთიერთობების პრინციპებს სხვა 

ქვეყნებთან მიმართებაში. 

სემინარი 1 სთ - პრაქტიკული 

სავარჯიშოებით და როლური თამაშებით 

https://www.civiceducation.ge/ka/lessons
https://www.civiceducation.ge/ka/lessons


გაიგებენ: საზოგადოებაში მშვიდობიანი 

თანაარსებობის საფუძვლების, კონფლიქტის 

შედეგად დაზარალებული მოსახლების 

დახმარების ეფექტურ გზებს. 

13 IV კვირა: თემა - სახელმწიფო 

და სამართალი 

ლექცია 1 სთ - მსმენელები გაეცნობიან: 

სახელმწიფოს წარმოშობის საფუძვლებს, მის 

ნიშნებს და ფუნქციებს, მმართველობის 

ფორმებს, პოლიტიკურ იდეოლოგიებს, 

პოლიტიკურ რეჟიმებს, კონსტიტუციურ 

მმართველობის საფუძვლებს, კანონის 

უზენაესობის არსს, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის როლს დემოკრატიაში, 

საქართველოს სახელმწიფოს განვითარების 

ძირითად ეტაპებს, საქართველოს 

სახელმწიფო კანონმდებლობას და მის 

კავშირს საერთაშორისო სამართალთან, 

საქართველოს კონსტიტუციონალიზმის 

მოკლე ისტორიას, საქართველოს 

კონსტიტუციის ძირითად პრინციპებს. 

სემინარი 1 სთ - ტესტირება, რომელიც 

მოიცავს განვლილი სამი (I, II და IV)  თემის 

საკითხებს/დავალებების იქნება ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების სტილში 

შესასრულებელი - დახურული კითხვა ოთხი 

სავარაუდო პასუხით. 

14 V კვირა: თემა - 

დემოკრატიის არსი და მისი 

ძირითადი ინსტიტუტები 

ლექცია 1 სთ - მსმენელები გაეცნობიან: 

დემოკრატიის მიზნებს, ღირებულებათა 

საფუძვლებს და პრინციპებს, თანამედროვე 

დემოკრატიის განვითარების ტენდენციებს, 

წარმომადგენლობითი დემოკრატიის არსს, 

დემოკრატიული ინსტიტუტების 

მშენებლობის პროცესს, თუ რა ძირითადი 

ისტორიული ეტაპები განვლო 

დემოკრატიის განვითარებამ 

საქართველოში. 

სემინარი 1 სთ - პრაქტიკული 

სავარჯიშოებით და როლური თამაშებით 

გაიგებენ: როგორ მუშაობს უშუალო 

დემოკრატია, რას ნიშნავს უმრავლესობა და 



უმცირესობა, რა როლი აქვთ თითოეულ 

მათგანს დემოკრატიის მშენებლობაში. 

15 VI კვირა: თემა - სამოქალაქო 

საზოგადოება და 

მონაწილეობა 

ლექცია 1 სთ - მსმენელები გაეცნობიან: თუ 

რას ნიშნავს საზოგადოებრივი ინტერესები 

და სამოქალაქო საზოგადოება, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების 

საქმიანობის პრინციპებს, მასმედიის როლს 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში, როგორ 

იქმნება არაოფიციალური საზოგადოებრივი 

გაერთიანებები. 

სემინარი 1 სთ - პრაქტიკული 

სავარჯიშოებით და როლური თამაშებით: 

ჩაერთვებიან საზოგადოებრივი 

პრობლემების გადაწყვეტაში, შექმნიან 

საზოგადოებრივ გაერთიანებებს და 

ჩამოაყალიბებენ მისი საქმიანობის 

პრინციპებს, გააცნობიერებენ თუ რა როლი 

აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას 

დემოკრატიული სახელმწიფოს 

მშენებლობაში. 

16 VII კვირა: თემა  - 

მოქალაქეობა 

ლექცია 1 სთ - მსმენელები გაეცნობიან: 

მოქალაქის უფლება-მოვალეობებს, თუ რა 

როლი აკისრია მოქალაქეს დემოკრატიის 

მშენებლობაში, რა ფუნქციები აქვს 

სახელმწიფო მოხელეს, რისთვისაა საჭირო 

საზოგადოებრივი კონტროლი, რა 

კრიტერიუმით უნდა შევაფასოთ აქტიური 

მოქალაქე. 

სემინარი 1 სთ - ტესტირება, რომელიც 

მოიცავს განვლილი სამი (IV, V და VI) თემის 

საკითხებს/დავალებების იქნება ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების სტილში 

შესასრულებელი - დახურული კითხვა ოთხი 

სავარაუდო პასუხით. 

17 VIII კვირა: თემა - ადამიანის 

უფლებები და 

თავისუფლებები 

ლექცია 1 სთ - მსმენელები გაეცნობიან: 

ადამიანის ძირითადი უფლებათა და 

თავისუფლებათა არსს, მათი განვითარების 

ისტორიულ ეტაპებს, ადამიანის 

უფლებებისა და თავისუფლებების 

კლასიფიკაციას, ადამიანის უფლებებისა და 



თავისუფლებების განმსაზღვრელ 

ფუძემდებლურ დოკუმენტებს. 

სემინარი 1 სთ - პრაქტიკული 

სავარჯიშოებით და როლური თამაშებით 

გაიგებენ: თუ ვინაა ძირითადი უფლების 

მატარებელი სუბიექტი, ვის ევალება ამ 

უფლებათა დაცვა, როგორ ხდება ადამიანის 

უფლებების შეზღუდვა, რა შემთხვევაში აქვს 

უფლების დარღვევას ადგილი, როგორ უნდა 

გამოიყენონ ადამიანის უფლებათა დაცვის 

შიდა და გარე მექანიზმები ეფექტურად. 

18 IX კვირა: თემა - მდგრადი 

განვითარება 

ლექცია 1 სთ - მსმენელები გაეცნობიან: 

მდგრადი განვითარების ასპექტებს, 

განათლებაზე ხელმისაწვდომობის 

საშუალებებს, სოციალური დაცვის 

გარანტიებს, ჯანსაღი ცხოვრების წესს, 

სოციალურ დაავადებებს, 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას, 

კორუფციის არსს, ტრეფიკინგს, 

გლობალიზაციას. 

სემინარი 1 სთ - პრაქტიკული 

სავარჯიშოებით და როლური თამაშებით: 

გაიაზრებენ ხარისხიანი განათლების 

სტანდარტებს, გაიგებენ თუ როგორ უნდა 

მოხდეს ჯანსაღი ცხოვრების 

პოპულარიზაცია, გააცნობიერებენ 

სახელმწიფოს ვალდებულებებს 

მინიმალური სოციალური გარანტიების 

კუთხით, მიიღებენ ინფორმაციას: 

სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის შესახებ, კორუფციასთან 

ბრძოლის ხერხებზე და ტრეფიკინგის 

გამომწვევ მიზეზებზე. 

19 X კვირა: თემა - ეკონომიკა ლექცია 1 სთ - მსმენელები გაეცნობიან: 

ეკონომიკის ძირითად საკითხებს, 

ეკონომიკურ სისტემებს, ბაზრის და 

კონკურენციის ცნებას, მეწარმეობის 

საფუძვლებს, შრომის ბაზარს, 

კეთილსინდისიერების არსს და 

მნიშვნელობას, ცოდნის ეკონომიკას, 



სახელმწიფოს ეკონომიკურ ფუნქციებს, 

მომსახურების სფეროს, სოციალურ-

ეკონომიკური უსაფრთხოებას, სახელმწიფო 

ბიუჯეტის დანიშნულებას, ფულს და მის 

ფუნქციებს. 

სემინარი 1 სთ - დასკვნითი ტესტირება, 

რომელიც მოიცავს კურსის მანძილზე 

განვლილ საკითხებს სრულად/დავალებები 

იქნება ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

სტილში შესასრულებელი - დახურული 

კითხვა ოთხი სავარაუდო პასუხით. 

 


