ლიტერატურული კლუბი
ლიტერატურული კლუბის მიზანია მოსწავლეებში წიგნიერების დონის
ამაღლებაზე მუშაობა ქართული თუ უცხოური ლიტერატურული ტექსტების
დახმარებით.
ვიწრო გაგებით, წიგნიერება კითხვისა და წერის ცოდნას ნიშნავს, ფართო გაგებით,
იგი მოიცავს მრავალფეროვანი მხატვრული და ინფორმაციულ-შემეცნებითი
ტექსტების წაკითხვის, განხილვისა, გადამუშავებისა და სხვადასხვა კონტექსტში
გამოყენებისუნარებს.
კურსის აღწერა და მუშაობის ფორმა - შეხვედრა - კვირაში ორი დღე, „zoom “ -ის
საშუალებით.
შეხვედრების დროს ვმუშაობთ მოსწავლის ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით
შერჩეულ წიგნზე. შეხვედრებზე ვიმსჯელებთ ტექსტის წაკითხულ ნაწილზე,
გვექნება დისკუსია ტექსტში წამოჭრილ მნიშვნელოვან საკითხებთან
დაკავშირებით.
ტექსტის გაგება-გააზრების პროცესში გამოყენებული სტრატეგიები:
» შეკითხვების დასმა;
» საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა წაკითხულისა და ამა თუ იმ
პერსონაჟის მიმართ;
» კავშირის დამყარება/ პარალელების გავლება, რაც გულისხმობს სამი ტიპის
კავშირს, რომელსაც ამყარებს მკითხველი:
1. წაკითხული ტექსტის საკუთარ გამოცდილებასთან დაკავშირება;
2. წაკითხული ტექსტის სხვა ტექსტებთან დაკავშირება;
3. წაკითხული ტექსტის გარესამყაროსთან დაკავშირება.
კურსის დასასრული და შედეგები - კურსის დასასრულს, მოსწავლეებთან
შეთანხმებით შევარჩევთ შემაჯამებელი აქტივობის ფორმას, რაც შეიძლება იყოს:
» მინი რეცენზია წიგნზე;
» კომიქსი - წაკითხული წიგნის მნიშვნელოვანი და საინტერესო ეპიზოდების
მიხედვით;
» ონლაინ და ხელნაკეთი პოსტერი.

ლიტერატურული კლუბი
წიგნის დასახელება - ინგუნ თონი - „ულისი“ (9-10 წელი)
წიგნის აღწერა
წიგნის მთავარი პერსონაჟია 10 წლის გოგონა ულისი. რაც თავი ახსოვს, ის
დედასთან ერთად მწვანე სახლში ცხოვრობს, მაგრამ ერთ დღესაც ყველაფერი
იცვლება: მათ ოჯახში პატარა, საყვარელი ძამიკო იანი ცხოვრობს და იანთან
ერთად მისი მამიკოც-სისუფთავისა და წესრიგის მოყვარული აინარი, რომელიც
გოგონას პატარა ბავშვივით ექცევა. ამას ისიც ემატება, რომ დედას დრო აღარ
რჩება ულისისთვის და თითქმის აღარ ახსოვს მისი არსებობ.
საბედნიეროდ, ულისს საუკეთესო მეგობარი ჰყავს – გრუ, რომელიც მის მეზობლად
ცხოვრობს. გრუ მთელ სკოლაში ყველაზე ყოჩაღი გოგოა და ძალიან კეთილი გული
აქვს. ის და ულისი ერთმანეთს არაფერს უმალავენ, თუმცა არსებობს ისეთი
საიდუმლოც, საუკეთესო მეგობარსაც რომ ვერ გაანდობ… ერთხელაც ულისი და გრუ
ტყეში სეირნობისას წერილებით სავსე ყვითელ საფოსტო ყუთს იპოვიან.
ერთ-ერთი წერილი ულისის სახელზეა და სწორედ მასში იმალება საიდუმლო,
რომელსაც თქვენც შეიტყობთ, როცა ამ წიგნს წაიკითხავთ.

წიგნის დასახელება - ლინდა მალალი ჰანთი - „თევზი ხეზე“ (10-11 წელი)
წიგნის აღწერა
ელის კლასელების უმეტესობა არანორმალურს ეძახის და დასცინის.
მასწავლებლებიც ვერ უგებენ, რის გამოც გოგონა ხშირად ხვდება დირექტორის
კაბინეტში… თუმცა, მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ელის ვერაფრით გაუგია, როგორ
კითხულობენ სხვები, როცა მისთვის ასოები პეპლებივით დაფრინავენ… ერთ
დღესაც სკოლაში ახალი მასწავლებელი, მისტერ დენიელსი მოდის და ყველაფერი
იცვლება. ის ხვდება, რომ ელის დისლექსია, ანუ წერა-კითხვის უნარის დარღვევა,
აქვს და დახმარება სჭირდება; მისი დამსახურებით, თანდათან მთელი სკოლა
რწმუნდება, რომ ელი არანორმალური კი არა, პირიქით, ნიჭიერი მხატვარი და
მოაზროვნე მოსწავლეა.
„თევზი ხეზე“ არის წიგნი, რომელიც ყველა მოსწავლემ და მასწავლებელმა უნდა
წაიკითხოს. ეს საოცარი ამბავი ბავშვებსაც და მოზრდილებსაც უდავოდ
დაგარწმუნებთ, რომ „შეზღუდული შესაძლებლობა“ პირობითი ტერმინია;
დაგვარწმუნებს იმაშიც, რომ ყოველთვის მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა,
მონდომება, გულისხმიერება და უფროსების ჩართულობა სასწავლო პროცესში,
როცა პატარა ადამიანი საკუთარ შესაძლებლობებში ბოლომდე ვერ გარკვეულა.
რომ სინამდვილეში, როგორც ცნობილი მეცნიერი ალბერტ აინშტაინი იტყოდა:
„ყველა ჭკვიანია, მაგრამ თუ თევზის შესაძლებლობებს იმის მიხედვით განსჯი,
ხეზე ასვლა შეუძლია თუ არა, ის დაიჯერებს, რომ სულელია“.

