
 

 

 

 

 

ანალიტიკური  წერა (AW2) 

 

ორი  დავალება  

დრო − 1 სთ 10 წთ 

 

  



დავალება I − მსჯელობის ანალიზი 

 

ა ნ ტ ა კ ი ი ს  რეგიონში მადნის მოპოვების შედეგად წყალი და ნიადაგი დაბინძურებულია, რაც  ადგილობრივ მოსახლეობაში 

სხვადასხვა სახის დაავადებებს იწვევს. ეკოლოგიური ცნობიერების დაბალი დონის გაუმჯობესების მიზნით, სკოლებში ეკოლოგიის 

გაკვეთილები დაინიშნა. რეგიონში მოიწვიეს ექსპერტები, რომლებიც გარემოს შესასწავლად გაკვეთილებს  სკოლის კედლებს გარეთ, 

ბუნებაში ატარებენ. 

ბ ა ვ რ ი ი ს  რეგიონში ტრანსპორტის ჭარბი რაოდენობისა და გაუმართაობის გამო დაბინძურებულია ჰაერი. ეკოლოგიური 

ცნობიერების განვითარებისათვის, რომელიც ახალგაზრდებში ისეთივე დაბალია, როგორც ანტაკიაში, დაინიშნა ეკოლოგიის 

გაკვეთილები. გაკვეთილებს ატარებენ ადგილობრივი მასწავლებლები, რომლებიც სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებულ 

სახელმძღვანელოს იყენებენ. ამ სკოლებში ეკოლოგიის გაკვეთილების დანიშვნისათვის საჭირო გახდა ლიტერატურის დამატებითი  

გაკვეთილების გაუქმება. 

შედეგად აღმოჩნდა, რომ ანტაკიის რეგიონის მოსწავლეებს ეკოლოგიური ცნობიერება უფრო განუვითარდათ, ვიდრე ბავრიის 

რეგიონის მოსწავლეებს, რომელთა დამოკიდებულებაც გარემოსდაცვითი საკითხების მიმართ თითქმის არ შეცვლილა, პირიქით, 

შეინიშნება ამ პრობლემის მიმართ ინტერესის კლება. 

 

ახსენით, ეკოლოგიის გაკვეთილების ჩატარების შემდეგ, რას შეიძლება გამოეწვია ა ნ ტ ა კ ი ი ს ა  და ბ ა ვ რ ი ი ს  მოსწავლეთა 

ეკოლოგიური ცნობიერების  განსხვავებული დონე? 

  

ნაწერი არ უნდა იყოს 100 სიტყვაზე ნაკლები.  



დავალება II − გადაწყვეტილების დასაბუთება 

დავალებაში მოცემულია გადასაწყვეტი საკითხი, მისი გადაჭრის ორი შესაძლო გზა და ორი პირობა. გააკეთეთ არჩევანი 

ერთ-ერთი შესაძლებლობის სასარგებლოდ ორივე პირობის გათვალისწინებით. მოიყვანეთ არგუმენტები თქვენი არჩევანის 

დასასაბუთებლად და კრიტიკულად შეაფასეთ საკითხის გადაჭრის მეორე შესაძლო გზა. 

სატელევიზიო არხმა „გზა“ გადაწყვიტა ახალგაზრდებისათვის ყოველკვირეული შემეცნებით-ინტელექტუალური გადაცემის 

გაკეთება. არხს აქვს ორი არჩევანი: 

(1) მოაწყოს ტელევიქტორინა − „უპასუხე და გაიმარჯვე“, რომელშიც ერთმანეთს შეეჯიბრებიან სხვადასხვა უმაღლესი 

სასწავლებლის ახალგაზრდები. წამყვანი იქნება პოპულარული მსახიობი, რომელიც  კომედიურ სერიალებში თამაშობს. შეკითხვებს 

როგორც ხელოვნების, ისე მეცნიერების სხვადასხვა სფეროდან შეადგენენ სპეციალისტები. ტელევიქტორინაზე მიიწვევენ 

მაყურებლებს, ასევე ლექტორებს უმაღლესი სასწავლებლებიდან, რომლებსაც, გადაცემის ფორმატის მიხედვით, თავიანთი 

სტუდენტების დახმარება შეეძლებათ. 

 (2) მოამზადოს გადაცემა - „საუბრები სტუმრებთან“. გადაცემის წამყვანი იქნება ახალგაზრდა ჟურნალისტი, რომელიც 

ცნობილია, როგორც მწვანეთა მოძრაობის აქტიური წევრი. გადაცემაში მოიწვევენ მეცნიერებს სხვადასხვა სფეროდან – ეკოლოგებს, 

ბიოლოგებს, ფიზიკოსებს, რომლებიც ისაუბრებენ მეცნიერების აქტუალურ საკითხებზე. გადაცემის მსვლელობისას მაყურებელი 

შეძლებს სატელეფონო ჩართვის საშუალებით შეკითხვების დასმას სტუმრებისათვის. აქტიური მაყურებლებისათვის დაწესებული 

იქნება პრიზი - ბილეთები კონცერტებზე, რომლებიც იმართება ხოლმე ქალაქის ერთ-ერთ პოპულარულ კლუბში. 

თქვენი აზრით, რომელი გადაცემა უნდა აირჩიოს  სატელევიზიო არხმა, თუ მას სურს: 

−  გაზარდოს არხის პოპულარობა;   

− დაიმკვიდროს ისეთი არხის სახელი, რომელიც ახალგაზრდებისათვის ინტელექტუალურ გადაცემებს ქმნის.  

ნაწერი არ უნდა იყოს 100 სიტყვაზე ნაკლები.  


