სრული პაკეტის (406 წიგნი) ფასი - 300 ლარი
დონეებად დაყოფილი წიგნები

სერიული წიგნები

(250 წიგნი) - 230 ლარი

(117 წიგნი) - 80 ლარი

ფონეტიკური ტექსტები

წიგნების თემატური პაკეტები
(სპორტი, ქალაქები, ისტორიული
ადგილები და ფაქტები, ხელოვნება,
ისტორიული ფაქტები) - 12 ლარი.

(35 წიგნი) - 30 ლარი

თითოეული დონის პაკეტი- 11,00 ლარი
თითოეული წიგნის ფასი- 1 ლარი
წიგნების შეძენა შესაძლებელია მაღაზია „პარნასში“ მისამართზე: ჭავჭავაძის გამზირი 22,
0179 თბილისი; ტელ: 2 250 255; e-mail: info@parnasi.ge
წიგნების შეძენა შესაძლებელია უშუალოდ გამომცემლობაშიც
საკონტაქტო პირი: ტელ: 2- 92-25-95, მობ: 5 (99) 97-71-05; ე-ფოსტა: info@cciir.ge; ვებგვერდები:
cciir.ge; reading.ge
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1. „კითხვის კიბე“

2012-2014 წლებში პროგრამა „ყველა ბავშვი უნდა კითხულობდეს - უდიდესი გამოწვევა
განვითარებისთვის“, დონორები: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების
სააგენტო (USAID),

ავსტრალიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო; „ვორლდ ვიჟენი“ (World

Vision)) ფარგლებში შეიქმნა კითხვის წიგნების კრებული „კითხვის კიბე“.
„კითხვის კიბე“

დასავლეთში

არსებულ

გამოცდილებას

ეფუძნება

და

კითხვის

სწავლების

ლინგვისტურ, ლიტერატურულ, ფსიქოლოგიურ და პედაგოგიურ ასპექტებს აერთიანებს. ამგვარი
მასალის დონეებად განაწილების პრინციპი ე.წ. `კითხვადობის~ ფორმულას ეფუძნება. ამასთან,
ტექსტები შემუშავებულია ქართული და არაქართული სკოლის მოსწავლეთა კითხვის დონის
აღწერითი კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე და, შესაბამისად, ითვალისწინებს, ერთი მხრივ,
ქართული ენის სპეციფიკას და, მეორე მხრივ, ორმაგ წიგნიერებაზე მუშაობის პრინციპებს. `კითხვის
კიბე~ გამოიყენება როგორც საკლასო ოთახში მუშაობისას, ასევე დამოუკიდებელი კითხვისათვის.
შესაბამისად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მასწავლებლის როლს, მის მიერ არჩეულ სწავლის
მეთოდებსა და მოსწავლეებთან მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ სტრატეგიებს.
„კითხვის კიბე“ სირთულის მიხედვით დახარისხებული პატარ-პატარა ტექსტების ერთობლიობაა,
რომლებიც მოსწავლეთა კითხვითი გამოცდილების საფეხურებრივ ზრდას უზრუნველყოფს. ამ
ტექსტების საშუალებით წარმატებული მკითხველის ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელი უნარები
თანდათანობით, ეტაპობრივად ვითარდება.
„კითხვის კიბე~ რამდენიმე კატეგორიად და დონედ დაწყობილ 406 წიგნს აერთიანებს. აქედან 250
– დონეებად დაყოფილი ტექსტია,

117 _ სერიული, ხოლო დანარჩენი კი ფონეტიკურ ტექსტებს

აერთიანებს.
მოკლედ მიმოვიხილავთ თითოეულ კატეგორიას და დონეებად დაყოფის კრიტერიუმებს:

დონეებად დაყოფილი ტექსტები
დონეებად დაყოფილი წიგნები სირთულის მიხედვით დახარისხებული პატარ-პატარა ტექსტების
ერთობლიობაა,

რომლებიც

ოთხი

მახასიათებლის

ფარგლებში

გაერთიანებული

ფორმულის

მიხედვით, მოსწავლეების კითხვითი გამოცდილების საფეხურებრივ ზრდას უზრუნველყოფს. ეს
მახასიათებლებია:
დონეებად დაყოფილი მასალა სპეციალური ფორმულის გამოყენებით არის შემუშავებული. ეს
ფორმულა კი შემდეგ კრიტერიუმებს აერთიანებს:
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სიტყვათა სრული რაოდენობა; რთულ სიტყვათა სრული რაოდენობა; მაღალსიხშირული სიტყვების
სრული

რაოდენობა; წინადადების

სიგრძე; წინადადების

სირთულე; ენობრივ-გრამატიკული

სტრუქტურები და მათი განმეორების სიხშირე; ლიტერატურული მახასიათებლები; გაფორმება,
ილუსტრაციული მხარდაჭერის მოცულობა; კონცეპტუალური ჩარჩო; ნაცნობი თემატიკა; ტექსტის
ჟანრი და სტრუქტურა და ა. შ.
კრიტერიუმების ამგვარი ერთობლიობა მუშაობის პროცესში თანდათან ჩამოყალიბდა. იგი
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში საკითხავი მასალის დონეებად დაყოფის მდიდარ გამოცდილებაზეა
დაფუძნებული.

თუმცა,

სხვადასხვა

ავტორის

მიერ

გამომუშავებული

ფორმულებისა

და

კრიტერიუმების ყურადღებით შესწავლის შემდეგ, ქართულის ენის სპეციფიკისა და არსებული
საჭიროებების გათვალისწინებით, ამ სახით ჩამოყალიბდა.

სერიული წიგნები
სერიული წიგნები, ასევე, სირთულის ზრდის პრინციპით დალაგებული მასალაა. თუმცა, დონეებად
დაყოფილი ტექსტებისგან ისინი რამდენიმე პრინციპული მახასიათებლით განსხვავდებიან. ეს
მახასიათებლებია:


წიგნებს ერთი და იგივე მოქმედი გმირები აერთიანებს.



წიგნებში დონეებად დაყოფილი კომპონენტები მოცემულია, თუმცა ყველაზე დიდი აქცენტი
შინაარსობრივ მხარეზეა გამახვილებული. ამასთან, სერიული წიგნების ერთ-ერთი უმთავრესი
ამოცანაა

მოსწავლეების

კითხვის

მოტივაციის

გაზრდა

და

დამოუკიდებელი

კითხვის

პრაქტიკის განვითარება.


წიგნები მეტწილად დამოუკიდებელი ან მშობლებთან კითხვისთვისაა განკუთვნილი.
წიგნები

ინფორმაციული

და

შემეცნებითი

ხასიათისაა.

ისინი,

კითხვის

უნარების

განვითარებასთან ერთად, მოსწავლეებს საინტერესო მოვლენებს და საკითხებს აცნობს სხვადასხვა
სფეროდან. წიგნების უმრავლესობას მკითხველი ავთენტური სიტუაციებიდან, რომლების წიგნის
პატარა გმირების ყოველდღიური ცხოვრებას აღწერს, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციულ-შემეცნებით
ისტორიებში გადავყავართ.
დონეებად დაყოფილი ტექსტებისგან განსხვავებით, სერიული წიგნები არ არის 20 დონედ
დალაგებული. აქ 13 დონეა წარმოდგენილი და თითოეულ დონეზე 9 სერიულ მოთხრობას
აერთიანებს.

ბოლო დონეები, შინაარსობრივი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, 9-10 წლის

ბავშვისთვის უნდა იყოს განსაკუთრებით საინტერესო. სერიული წიგნების დაყოფის ეს პრინციპი
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რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით არის დაცული: ა. მოსწავლე არ უნდა გადაიღალოს და არ
უნდა მობეზრდეს სერიის გმირებთან

ინტერაქცია. ბ. მოსწავლეს არ უნდა დაეკარგოს მოტივაცია

შინაარსობრივად შეუსაბამოდ მარტივი ტექსტების კითხვის გამო.

ფონეტიკური ტექსტები
ფონეტიკური
მიზანშეწონილი.

ტექსტების
თუმცა,

გამოყენება

სირთულის

კითხვის

თანდათანობით

სწავლის

დაწყებითი

ზრდასთან

ერთად,

ეტაპიდან
ისინი

არის

შედარებით

მოზრდილი მკითხველისთვისაც შეიძლება გამოვიყენოთ.
ტექსტები მოცემულია ინდივიდუალურ პრობლემურ ასო-ბგერაზე. მაგალითად, ცალკე ტექსტი
`ტ~ ასოზე, ცალკე - `თ~-ზე. მომდევნო ტექსტში ორივე პრობლემური ასო გაერთიანებულია.
ამგვარი წიგნები სამი ტიპის ფონეტიკური ამოცანის შემცველია:
ა. ასოს დეკოდირებასთან დაკავშირებული პრობლემა. ამგვარი პრობლემა დაკავშირებულია
ვიზუალურ გააზრებასთან. ამ დროს მოსწავლე არასწორად წერს / ერთმანეთში ურევს ასოებს (“ძ~,
`ხ~ და `ს~, `წ~ და `შ~, `ჯ~ და `ჭ~ და სხვა); ბ. ბგერის დეკოდირებასთან დაკავშირებული პრობლემა,
რომელიც ბგერის არასწორად დეკოდირებასთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, `თ~ და `ტ~,
ხანდახან `დ~, ასევე: `გ~-`ქ~-`კ~, `ძ~-`ც~-`წ~ და სხვა. გ. ქართულისთვის სპეციფიკური ასო-ბგერების
დეკოდირებასთან დაკავშირებული პრობლემა. `რთული~ ასო-ბგერები (მაგალითად. ყ. `ჭ~, Y`წ~...).
აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ბგერის დეკოდირებასთან დაკავშირებული ტექსტები გამოიყენება
მხოლოდ ქართულის, როგორც არამშობლიური ენის შესწავლისათვის.

4

„კითხვის კიბის“ წიგნების სრული პაკეტის ფასია - 406 წიგნი) - 300 ლარი
წიგნების დონეებად დაყოფილი წიგნების პაკეტი (250 წიგნი) - 230 ლარი;
წიგნების სერიული წიგნების პაკეტი
(117 წიგნი) - 80 ლარი;
წიგნების ფონეტიკური წიგნების პაკეტი
(35 წიგნი) - 35 ლარი;
წიგნების თითო დონის ღირებულება
(11 დან 15 წიგნამდე თითო დონეში) - 11,00 ლარი;
წიგნების თემატური პაკეტები
(სპორტი, ქალაქები, ისტორიული ადგილები და ფაქტები, ხელოვნება, ისტორიული
ფაქტები) - 12 ლარი.
თითოეული წიგნის ფასი- 1 ლარი
წიგნების ელექტრონული ვერსიების ნახვა შეგიძლიათ აგრეთვე ვებგვერდზე: reading.ge

წიგნების შეძენა შესაძლებელია მაღაზია „პარნასში“ მისამართზე:
ჭავჭავაძის გამზირი 22, 0179 თბილისი; ტელ: 2 250 255;
e-mail: info@parnasi.ge
წიგნების შეძენა შესაძლებელია უშუალოდ გამომცემლობის მეშვეობით
წინასწარი შეკვეთის საფუძველზე.
სახელმძღვანელოების მიწოდების შემდეგ ანგარიშსწორება მოხდება
უნაღდო ანგარიშსწორებით საბანკო გადარიცხვით:
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ: 2- 92-25-95, მობ: 5 (99) 97-71-05
ე-ფოსტა: info@cciir.ge;
ვებგვერდი: reading.ge

5

