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რჩევები და რეკომენდაციები  
სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილის პრაქტიკულ გამოყენებასთან დაკავშირებით 

ჩვენო ახალგაზრდა მეგობრებო, ტურიზმის საფუძვლების მეორე ნაწილში 
მოცემულია სხვადასხვა ტიპისა და ხასიათის კითხვები, რომელთა დახმარებით 
თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად გაიმეოროთ თეორიულ ნაწილში 
შესწავლილი, სკოლაში და დამოუკიდებლად გაცნობილი მასალა, რომელიც 
აუცილებლად დაგჭირდებათ და გამოგადგებათ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ 
დასახულ მიზანს - სწორი, კვალიფიციური საფუძველი ჩაუყაროთ თქვენს 
პროფესიონალად ჩამოყალიბების პროცესს. 

წინამდებარე წიგნის სტრუქტურა შემდეგი სახით არის ჩამოყალიბებული: 

1. თეორიული სახელმძღვანელოს ყოველი თავის ანალოგიურად (სასწავლო 
პროგრამის შესაბამისად, შესაძლებელია თავი გაიყოს რამოდენიმე ნაწილად) 
დალაგებულია კითხვების, ტესტებისა და სიტუაციური ამოცანების ბლოკი, 
რომლებიც შინაარსობრივად ძირითადად შესაბამისობაშია სასწავლო 
მასალასთან; 

2. წიგნში მოცემული კითხვები სხვადასხვა სახისაა და, შესაბამისად, სხვადა-
სხვა მისია აკისრიათ: 

 პირველი - განვლილი მასალის გამეორება - დასახელებიდანვე ჩანს, რომ 
სილაბუსის შესაბამისად განვლილი თემის ქვეშ მოქცეული ინფორმაციის 
გამეორებასთან არის დაკავშირებული; აქ ამოცანა მარტივია - უნდა 
ყურადღება მიაქციოთ გაცნობილ მასალაში ყველაზე მნიშვნელოვან 
მომენტებს; 

  შემდეგი 2 კითხვა თქვენი სასკოლო მასალიდან იმ საგნებს (საქართვე-
ლოს ისტორია და გეოგრაფია)  ეხება, რომელთა საფუძვლიანი ცოდნის 
გარეშე ტურიზმში ძნელია თქვენი ადგილი იპოვოთ; შესაბამისად, 
მიგვაჩნია, რომ ამ კუთხით შესწავლილი მასალის გამეორება-
გაცოცხლება აუცილებელია; 

 შემდეგი 3 კითხვა უშუალოდ ჩვენს სასწავლო პროცესთან და ჩვენი 
სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილთან არის დაკავშირებული - მათში 
მოცემულია ისეთი ტიპისა და შინაარსის კითხვები, რომლებიც 
შუალედურ და საბოლოო გამოცდების ბილეთებშია ასახული; 

 კითხვების ბოლო კომბინაცია თქვენი ზოგადი ინტელექტის გამოცდასა 
და გახალისებას ეხება - ივარჯიშეთ და ყოველი წარმატების შემდეგ კარგ 
ხასიათზე იქნებით. 

გისურვებთ წარმატებებს! 
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რეკომენდაცია კოლეგებს, ვისაც შეიძლება ამ წიგნის გამოყენება დასჭირდეს: 

1. როგორც კარგად მოგეხსენებათ სტუდენტების შეფასების სისტემა ზოგადად 
მოცემულია საგნის სილაბუსში (მაგ.: ზოგადად 3 ქულა აქტივობისათვის 14 
კვირის განმავლობაში). ისიც კარგად მოგეხსენებათ, რომ რეგულარული 
შეფასება, რაოდენ მცირეც არ უნდა იყოს იგი, სავსებით კონკრეტული 
მოტივაციური ასპექტია და ჩვენც, ყოველკვირეულად, ყოველი ლექციისა და 
პრაქტიკული საათების შემდეგ, ვდგევართ ერთი და იგივე კითხვის წინაშე - 
რამდენი ქულა დავწეროთ, რომ ის ადექვატური იყოს სტუდენტის რეალური 
აქტივობის და ამასთან სასწავლო-საგანმანათლებლო ფუნქციაც შეასრულოს. 

2. სახელმძღვანელოების ავტორებს მიაჩნიათ, რომ ამ საგანში სტუდენტის 
უბრალო დასწრება ლექციაზე ან პრაქტიკულზე, რამდენი ხანიც არ უნდა 
იყოს - არანაირად არ შევაფასოთ! 

3. ჩვენი აზრით შეფასებას დაქვემდებარებული კომპონენტებია საგამოცდო 
ტესტისა და ღია კითხვების ვარიანტები და სიტუაციური ამოცანები. 
რამდენადაც სტუდენტებმა იციან (თქვენი დახმარებით) თითოეული 
საგამოცდო ვერსია საგამოცდო ბილეთში როგორ ფასდება (სილაბუსის 
ადექვატურად), თქვენ შეგიძლიათ, ყოველი თავის შემდეგ, წინამდებარე 
წიგნში მოცემულ პოზიციებს (ტესტი, ღია კითხვები, სიტუაციური 
ამოცანები) ისე გადაუნაწილოთ ქულები, როგორც თქვენ აფასებთ ამა თუ იმ 
პოზიციას, ისე, რომ საერთო ჯამი დღიური აქტივობისა (საშინაო დავალებას 
+ სააუდიტორიო აქტივობა) არ იყოს შესაბამისი სილაბუსით განსაზღვრულ 
(მაგ.: 3) ქულაზე მეტი.  

და ალბათ რაც ყველაზე მთავარია: ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ მოვუყარეთ 
თავი და ქვემოთ, სხვადასხვა ტიპის კითხვების სახით ჩამოვაყალიბეთ, თავის 
თავად ცხადია, არანაირ პრეტენზიას არ აცხადებს რაიმე სახის სრულყოფილებაზე 
- ეს ალბათ ზოგადად შეუძლებელია. მითუმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ თვით 
სილაბუსებში მოცემულ განსხვავებებს, ნათელია, რომ ეს მასალა ყველასათვის 
მისაღები შეიძლება არც აღმოჩნდეს.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გვინდა მოგმართოთ ყველას, ვისაც 
მოგიხდებათ ამ სახელმძღვანელოსთან შეხება (ორივე ნაწილი), გულწრფელად 
მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები, თუნდაც მაქსიმალურად ნეგატიური. ჩვენ მათ 
დიდი ყურადღებით გავეცნობით და შევეცდებით გავითვალისწინოთ მასალის 
შემდგომი დახვეწის პროცესში. 

წინასწარ დიდი მადლობა ყველას! 
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_ შესავალი - კეთილი მგზავრობა! 
_ რატომ მოგზაურობს ხალხი? 
_ მოგზაურობის მოტივაცია 
_ რატომ ისვენებს ადამიანი - როგორ გაჩნდა მოთხოვნილება ტურიზმზე? 
_ რაზეა დამოკიდებული საზოგადოების ცივილიზებულობის ხარისხი? 

ნაწილი პირველი - თავი პირველი - ტურიზმი თანამედროვე სამყაროში - მისი 
მრავალსახეობა 

_ ტურიზმი - როგორც ეკონომიკური საქმიანობა 
_ ტურიზმის წინააღმდეგობრივი ბუნება 
_ ტურიზმი როგორც ეკონომიკის დარგი 
_ ტურიზმი - როგორც კულტურათაშორისი ურთიერთობა 
_ ტურიზმი - როგორც ერთიანი მსოფლიო ბაზარი 
_ ტურიზმი - როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობა 

 
იმედია გახსოვს, ასე იწყება ჩვენი სახელმძღვანელოს თეორიული ნაწილი. მაშ 
მოდით, შევამოწმოთ, რამდენად გაეცანით განვლილ მასალას და თუ გაეცანით, 
რამდენად დარჩა მეხსიერებაში ის, რაზეც ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა ავაშენოთ ჩვენი ცოდნა 
სპეციალობაში.  

 

პირველი დავალება: კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 

1. რატომ მოგზაურობს ხალხი? რა იყო და არის ამის მიზეზი? 
2. რატომ ისვენებს ადამიანი - როგორ გაჩნდა მოთხოვნილება ტურიზმზე? 
3. რომელ საუკუნეში წარმოიშვა  სიტყვა „ტურიზმი“? 
4. განმარტეთ რას ნიშნავს გამოთქმა: „ტურიზმი - ეს არის დარგთაშორისი კომპლექსი“. 
5. როგორ ახსნიდით გამოთქმას: „ტურიზმი, ეს არის რთული სოციალური მოვლენა“. 
6. განმარტეთ რას ნიშნავს გამოთქმა: „ტურიზმი -  მრავალდარგოვანი საწარმოო კომპლექსი 

(კლასტერი)“ 
7. რა არის ტურიზმი? (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად) 
8. რა იგულისხმება ტურიზმში „თავისუფალი დრო“ - ცნების ქვეშ? 
9. რა შეიძლება იყოს ადამიანის  გადაადგილების მიზანი  მოგზაურობის დროს? 
10. რა მნიშვნელობა აქვს ტურიზმში ტურისტული გადაადგილების დროის ჩარჩოს (საზღვრებს, 

ვადებს, ხანგრძლივობას)? 
11. „ანაზღაურებადი საქმიანობის გაწევის შეუძლებლობა“ - რას ნიშნავს ეს ცნება ტურიზმში? 
12. როგორ არის განმარტებული „ტურისტული საქმიანობა“ საქართველოს კანონში „ტურიზმისა და 

კურორტების შესახებ“? 
13. რა არის ტურისტული პროდუქტი? 

ნაწილი პირველი - შესავალი გლობალურ ტურიზმში 
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ახლა მოდით, შევამოწმოთ, რამდენად სწორი იყო თქვენი არჩევანი - გეპოვათ თქვენი 
ადგილი ტურისტული ბიზნესის ლაბირინთებში. რამდენად მყარია თქვენი საბაზო 
მომზადება ისეთ აუცილებელ სასკოლო დისციპლინებში, როგორიცაა - 
საქართველოს ისტორია და გეოგრაფია. 

 
გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

საქართველოში ორგუმბათიანი ტაძარია: 

ბედიის მონასტერი  
გურჯაანის ყველაწმინდა  

ხობის ტაძარი  
ცაიშის მონასტერი  

სად არიან დასაფლავებული საქართველოს მეფეები: 
როსტომი, ანუ რუსტამი (ხოსრო-მირზა)  ვახტანგ V 
(შაჰ-ნავაზი) და  დავით II (იმამ-ყული ხანი)? 

ქ. ყუმში - ირანი  
ქ. ასტრახანში - რუსეთი  

ქ. პეტერბურგში - რუსეთი  
გელათში - საქართველო  

სად გაატარა სიცოცხლის უკანასკნელი წლები 
ნიკოლოზ ბარათაშვილმა და სად იქნა იგი 
თავდაპირველად დასაფლავებული? 

განჯა - აზერბაიჯანი  
ერევანი-სომხეთი  
თეირანი- ირანი  

თბილისი - საქართველო  

ლურჯი   მონასტერი   მდებარეობს: 

თბილისში  
ტიმოთეს უბანში  

ცაგერში  
კახეთში  

 
რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

საქართველოში ფართობით უდიდესი ტბაა: 
ტაბაწყური  
ჯანდარი  
ფარავანი  

რომელია საქართველოს საზღვრებში უგრძესი მდინარე? 
მტკვარი  
ალაზანი  
რიონი  

რომელია საქართველოში ყველაზე მაღალი მწვერვალი? 
თეთნულდი  

შხარა  
მყინვარწვერი  

რომელია ყველაზე წყალუხვი მდინარე საქართველოში? 
ჭოროხი  
ალაზანი  
რიონი  
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შენ ალბათ უკვე იცი, რომ უნივერსიტეტის სასწავლო გეგმის შესაბამისად,  
სემესტრის განმავლობაში, ორჯერ მოგიწევს გამოცდის ჩაბარება  

(შუალედური - სწავლების VII ან VIII კვირა და საბოლოო - XVI კვირა). 

საგამოცდო ბილეთში შეტანილია 2 ტიპის საკითხები - ტესტი (სადაც დასმულია 
კითხვა და მოცემულია 4 პასუხი, რომელთაგან ერთი სწორია), თქვენი ამოცანაა 
მონიშნოთ სწორი პასუხი  და/ან ღია კითხვები (სადაც დასმულ კითხვას თქვენ 
წერილობით უნდა გასცეთ მოკლე და ამომწურავი პასუხი); ტესტში სწორად 
გაცემული პასუხი იღებს შეფასებას 0.5 ან 1 ქულა, ხოლო ღია კითხვა - 3 და 5 ქულას 
(კითხვის სირთულის შესაბამისად მიმდინარე ეტაპის სილაბუსის თანახმად!). 

დაიმახსოვრე! ყოველ საგამოცდო ვარიანტში აუცილებლად იქნება 
როგორც 3 ქულიანი, ასევე 5 ქულიანი ღია კითხვა და ტესტის 

სხვადასხვა ოდენობა. 

ტესტის ვარიანტი 
(კარგად დაუკვირდი! დიდი ალბათობით, მათ საგამოცდო ბილეთში ნახავ!) 

რამდენად გავიგეთ ის, რასაც გავეცანით და რაც გავიმეორეთ! 

 

  

კითხვა: რატომ მოგზაურობენ ადამიანები, როგორია 
სპეციალისტების განმარტება? 

სიამოვნებისა და ბიზნესისათვის  
დანაზოგების ხარჯვისათვის  

საოცრებების მოსანახულებლად  
ადამიანების გაცნობის მიზნით  

კითხვა: რატომ მოგზაურობენ ადამიანები, როგორია ამის 
შესახებ ტურისტების აზრი? 

ახალი გარემოს შეგრძნება  
ახალი კულტურის შემეცნება  
დასვენება  
ყველა პასუხი სწორეა  

კითხვა: ტურიზმი წარმოადგენს ინტეგრირებულ 
სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც 
ზეგავლენას ახდენს საზოგადოების .. 

პოლიტიკურ შეხედულებებზე  
მატერიალ.-სულიერ ცხოვრებაზე  

დემოგრაფიულ ცვლილებებზე  
ზოგად განათლებაზე  

კითხვა: რატომ ისვენებს ადამიანი? 

დაგეგმოს კარიერული წინსვლა  
აღიდგინოს შრომისუნარიანობა  
აღიდგინოს სპორტული ფორმა  
მოინახულოს უცხო ქვეყნები  

კითხვა: რა აიძულებს ადამიანს დატოვოს თავისი სახლი და 
წავიდეს სამოგზაუროდ? 

ძლიერი ხმაური  
მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობა  

მოუსვენარი ხასიათი  
„მუდმივი ყოველდღიურობა“  
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი - გამოავლინე ცოდნაც და უნარიც! 

კითხვა: 

რაში ვლინდება ტურიზმის 
წინააღმდეგობრივი ბუნება? 

 

კითხვა: 

რა ფაქტორები განაპირობებს 
ბოლო წლებში   მოგზაურობაზე  
მოთხოვნის გაზრდას? 

 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი - გამოავლინე ცოდნაც და უნარიც! 

კითხვა: 

დაახასიათეთ  
ტურიზმი - როგორც 
კულტურათაშორისი 
ურთიერთობა 

 

 

 

 

 

 
კითხვა: 

დაახასიათეთ  ტურიზმი - როგორც 
ეკონომიკური საქმიანობა 

 

 

 

 

 
 



8

ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

სიტუაცია: თომას კუკმა, ახალგაზრდა მღვდელმა, რომელიც 
დაინტერესებული იყო მრევლის რაოდენობის გაზრდით და მათი 
კეთილგანწყობის მოპოვებით, შესთავაზა მათ ერთობლივი (კოლექტიური) 
გასეირნება მატარებლით. 

 

1. რატომ (რა მოსაზრებით) შეიძლებოდა გასჩენოდა მას ასეთი იდეა? 

2. სად „დამთავრდა“ მრევლი და „დაიწყო“ ბიზნესი?  

 

 

 

 

 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

თბილისიდან ქუთაისში მიმავალი, აუცილებლად გაივლით ქალქებს -
ზესტაფონი, მცხეთა, ხაშური; დაალაგეთ ისინი მოძრაობის მიმართუ-
ლების შესაბამისად.

------------------ ------------------ ------------------

საქართველოს რუკა არაერთხელ გინახავს ალბათ, განუსაზღვრე
დასახლებულ პუნქტებს - ველისციხე, სიონი, უფლისციხე
ადმინისტრაციული რეგიონები (აღმოსავლეთი საქართველო).

------------------ ------------------ ------------------

საქართველოს რუკა არაერთხელ გინახავს ალბათ, განუსაზღვრე
დასახლებულ პუნქტებს - ნოსირი, შოვი, საირმე ადმინისტრაციული
რეგიონები (დასავლეთ საქართველო).

------------------ ------------------ ------------------

მდინარე მტკვრის მარცხენა შენაკადებს განეკუთვნება: ფარავანი, არაგვი,
ქსანი, თისელის ღელე, დვირულა, გუჯარეთის წყალი, ლეხურა

------------------ ------------------ ------------------

რომელი სახელმწიფოების დედაქალაქებია: ბრატისლავა, ტირანა, ვადუცი

------------------ ------------------ ------------------
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 

რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი პირველი  

თავი მეორე - ტურიზმის განვითარების ისტორია 

- პირველყოფილი ტურიზმი / პირველი მოგზაურები 
- შუა საუკუნეები / დიდი აღმოჩენების ეპოქა 
- მსოფლიო ტურიზმის განვითარება XVIII-XIX საუკუნეებში 
- ტურიზმის ისტორიული ეტაპები XX საუკუნეში 
- თანამედროვე ტურიზმი (XX საუკუნის დასასრული და XXI საუკუნის 

დასაწყისი) 

კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 
 

 

 

 

  

1. რომელ საუკუნეში იმოგზაურა ჰეროდოტემ და რა დარჩა კაცობრიობას ამ მოგზაურობის 
შედეგად? 

2. მასობრივი ტურიზმის სახეს ვინ ჩაუყარა საფუძველი? 
3. ჩამოთვალეთ მიგრაციის მოტივები პირველყოფილ საზოგადოებაში 
4. რა იცით პირველყოფილი კარტოგრაფიის შესახებ? 
5. მოგზაურთა დასვენებისთვის რომის იმპერიის გზებზე რა ააშენეს და რომელ საუკუნეში? 
6. რა იცით ძველი ჩინეთის კარტოგრაფიის შესახებ? 
7. „ტურიზმის“ რომელი სახეები არსებობდა ძველ საბერძნეთში? 
8. მოიყვანეთ მაგალითები „ტურიზმის“ ინდუსტრიის ჩასახვის შესახებ ძველ რომში. 
9.  ვინ იყო  XIV საუკუნეში ყველაზე გამოჩენილი არაბი მოგზაური?
10.   მე-18 საუკუნეში ყველაზე მეტი მოგზაურობა რომელი ქვეყნის მაცხოვრებლებმა 

განახორციელეს? 
11. რა იცით „დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების“ შესახებ? 
12.   ჩამოთვალეთ ტურიზმისთვის დამახასიათებელი ნიშნები 
13.  ტურიზმის ინდუსტრიის მაღალი ტექნოლოგიების პერიოდად რომელი საუკუნის რომელი 

წლები ითვლება? 
14. პირველი მოგზაურობა, რომელიც გახდა მომავალი „პაკეტ-ტურის“ პროტოტიპი, რომელ 

წელს და ვის მიერ იქნა ორგანიზებული? 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

სად მდებარეობს  „მწვანე მონასტერი“?  

ბორჯომის რაიონში სოფ. ჩითახევში  
ხარაგაულის რაიონში სოფ. უბისაში  
თელავის რაიონში სოფ. ბუშეტში  

ახმეტის რაიონში სოფ. ზემო ალვანში  
1896 წელს, დავით სარაჯიშვილის დაფინანსე-
ბით თბილისელი არქიტექტორის, ალექსანდრე 
ოზეროვის პროექტით, აიგო  პირველი ღვინის 
ქარხანა, დღეისათვის ნაგებობა კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით სარგებ-
ლობს. სად მდებარეობს ის? 

თბილისში,  ვ.პეტრიაშვილის  ქუჩაზე  
თბილისში, ავჭალაში  

თბილისში, თამარ მეფის გამზირზე  
თბილისში, დავით აღმაშენებლის 

გამზირზე 
 

რა აღმოაჩინეს არქეოლოგებმა ქვემო ქართლში, 
კერძოდ კი სოფელ შულავერთან მდებარე ე.წ. 
„ხრამის დიდ გორაზე“ რითაც მტკიცდება რომ 
საქართველო  „ღვინის სამშობლოა“?  

უძველესი ყურძნის წიპწები  
უძველესი ღვინო  
ღვინის სასმისები  

უძველესი ვაზის  ფესვები  
ქართული ღვინის დაყენების უძველესი 
ქართული ტრადიციული მეთოდი — იუნესკოს 
სიაში შეიტანეს ... 
 
 

2013 წელს  
1999 წელს  
2000 წელს  
2019 წელს  

 
 

რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

რამდენი მდინარეა საქართველოში ? 

26 000  
10 000  
15  000  
6 000  

რამდენი ქვეყანა ესაზღვრება საქართველოს? 

7  
3  
4  
5  

რომელია საქართველოში ყველაზე მაღალი ჩამქრალი 
ვულკანი? 

მყინვარწვერი  
ყელის მთა  

არხოტისთავი  
პატარა აბული  

რომელი გამოქვაბული მოხვდა გინესის რეკორდების 
წიგნში საქართველოდან? 

კრუბერის  
ვარძიის  

უფლისციხის  
ნავენახევის  
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ტესტი 

 

  

კითხვა: ვის შეიძლება ვუწოდოთ „ტურისტული 
ბიზნესის ფუძემდებლები“? 

ბერძნებს  
რომაელებს  
ფინიკიელებს  
ეგვიპტელებს  

კითხვა: ძველ საბერძნეთში პირველი 
სასტუმროების „გაჩენა“ გამოიწვია ... 

ოლიმპიურმა თამაშებმა  
ქვეყნის საზღვრების 

გაფართოებამ 
 

მოსავლის აღების პროცესმა  
სამხედრო გამარჯვებებმა  

კითხვა: ვის ეკუთვნის „დიდი აბრეშუმის გზის“ 
ჩვენამდე მოღწეული პირველი აღწერა? 

კლავდიუს პტოლემეს  
რაჟან ციანს  
ჰომეროსს  

არისტოტელეს  

კითხვა: ვინ გამოსახა პირველად დედამიწა 
ქაღალდზე - კარტოგრაფიის „ფუძემდებელი“? 

კლავდიუს პტოლემე  
ერატოსთენე კირენელი  

არისტოტელე  
არისტარქ სომოსელი  

კითხვა: ვინ შექმნა პირველი გლობუსი? 

რაჟან ციანმა  
დიოგენმა  

მარტინ ბერხაიმმა  
ანაქსიმანდრე მილეთელმა  
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: ჩამოთვალეთ მსოფლიო   
შვიდი საოცრება და მოკლედ 
აღწერეთ მათი ისტორია. 

 

კითხვა: „მათ პლანეტა დედამიწა 
ცნობადი გახადეს“.  -  მოიყვანეთ 
მაგალითები სულ მცირე 3 მაინც, 
და დაახასიათეთ ვინ შეიძლება 
იყვნენ  ესენი? 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: შუა საუკუნეები / დიდი 
აღმოჩენების ეპოქამ როგორ 
შეუწყო ხელი ტურიზმის 
განვითარებას ? (დაასაბუთეთ 
არგუმენტებით) 

 

კითხვა: გადმოეცით  
ქრონოლოგიური 
თანმიმდევრობით ტურიზმის 
განვითარების ეტაპები 
(მეცხრამეტე საუკუნიდან დღემდე) 
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

სიტუაცია: თომას ბენეტმა, დიპლომატმა, სახელმწიფო ჩინოვნიკმა, 
უყურა რა წლების განმავლობაში არსებულ სიტუაციას და გააანალიზა 
შექმნილი მდგომარეობა, მიიღო გადაწყვეტილება - გამოაცხადა თავი 
„მოგზაურობების ორგანიზატორად“. 

 

1. რა „დაინახა“ ბენეტმა წლების მანძილზე დაკვირვებით? 

2. რას ნიშნავს - ზუსტად უპასუხო მოთხოვნილებას (აღმოჩნდე „იქ“ და 
„იმ“ დროს) - ბენეტის მაგალითზე?  
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ზუგდიდიდან ქუთაისში მიმავალი, აუცილებლად გაივლით ქალქებს -
აბაშა, ხობი, სენაკი; დაალაგეთ ისინი მოძრაობის მიმართულების
შესაბამისად.

------------------ ------------------ ------------------

ჩაწერეთ - რომელი ქვეყნის დედაქალაქებია - ვალეტა, პოდგორიცე,
სკოპიე

------------------ ------------------ ------------------

მონიშნეთ ის ტაძარი, რომელიც, ლეგენდის თანახმად, იმ ადგილზე აიგო,
სადაც ქრისტეს ხელთუქმნელი კვართია დაკრძალული.

გელათი სვეტიცხოველი ალავერდი

ჩასვით პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონების სახელი და გვარი
სპორტის მოცემული სახეების შესაბამისად: მძლეოსნობა, ტანვარჯიში,
თავისუფალი ჭიდაობა (მიუთითეთ წელი!)

------------------ ------------------ ------------------

მონიშნეთ, თბილისის რომელ მოედანს ერქვა „ერევნის“ მოედანი (სრული
სახელი „პასკევიჩ-ერევანსკი“)

გმირთა მოედანს ვარდების მოედანს თავისუფლების 
მოედანს
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 

რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი პირველი  

თავი მესამე - ტურიზმის არსი და მისი ძირითადი სოციალურ-
ეკონომიკური კატეგორიები  

- ტურიზმის არსის ახსნა 
- ტურიზმის სტატისტიკური განსაზღვრება 
- ტურიზმი როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა 
- ტურიზმის ფუნქცია 
- ტურიზმის კლასიფიკაცია 

 

კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 
  

1. როგორია ტერმინ ,,ტურიზმის“ მნიშვნელობა?  
2. რა მიზეზები განაპირობებენ ტურიზმის ცნების მრავალი სახის განსაზღვრას? 
3. ტურიზმის მრავალი განსაზღვრიდან აირჩიეთ ერთი, რომელიც უფრო 

სწორია თქვენი აზრით. 
4. ჩამოთვალეთ ტურიზმის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები და 

კრიტერიუმები. 
5. როგორაა განსაზღვრული ტურიზმის ცნება საქართველოს 

კანონმდებლობაში? 
6. ჩამოთვალეთ ტურიზმის ძირითადი ფუნქციები და მათი რეალიზაციის 

გზები. 
7. განსაზღვრეთ და დაასაბუთეთ ტურიზმისა და მოგზაურობის 

განმასხვავებელი  ნიშნები. 
8. განმარტეთ  ტურიზმის  ეკონომიკური და პოლიტიკური მნიშვნელობა. 
9. რა განსხვავებაა ტურისტულ და საექსკურსიო  მოგზაურობებს შორის. 
10. ტურიზმის  რომელი სახეები და   კატეგორიები იცით? 
11. დაახასიათეთ ტურიზმის სახეები მოგზაურობების მიზნების მიხედვით. 
12. რაში მდგომარეობს ტურიზმის ეკონომიკური მნიშვნელობა? 
13. რაში გამოიხატება ტურიზმის სოციალური მნიშვნელობა? 
14. რა გავლენას ახდენს ტურიზმი მოსახლობის ცხოვრების დონის 

ამაღლებაზე? 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 
ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა 
—იუნესკოს არამატერიალური კულტურული 
მემკვიდრეობის ნუსხაში ამ დასახელებით შევიდა 
ქართული ანბანის სამი სახეობა — მრგვლოვანი, 
ნუსხური და მხედრული: 

2017 წელს  
2000 წელს  
20019 წლს  

ჯერჯერობით არ შესულა  
 2001 წელს ქართული მრავალხმიანობა UNESCO-ს მიერ 
აღიარებული იქნა, როგორც კაცობრიობის 
ზეპირსიტყვიერი და არამატერიალური მემკვიდრეობის 
შედევრი, ის შეიტანეს არამატერიალური კულტურული 
მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაში. რომელ 
წელს? 

2008 წელს  
2018 წელს  
2000 წელს  
2001 წელს  

ქართული ჭიდაობა, როგორც კულტურული 
მრავალფეროვნების, ტოლერანტობის ნიმუში და 
ქართული საზოგადოების კულტურული ერთიანობის 
საფუძველი  შეტანილია UNESCO-ს არამატერიალური 
კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით 
სიაში: 

2018 წელს  
2000 წელს  
1997 წელს  
2017 წელს  

2017 წელს  ეთიოპიაში 150-ზე მეტი ქვეყანის   
წარმომადგენელი  ფეხზე  წამომდგარი ტაშს უკრავდა  
ნომინაციას სადაც  განიხილებოდა საქართველოსათვის  
ძალზედ მნიშვნეელოვანი საკითხი, ამ დღეს: 
 

ქართული ანბანი შევიდა 
მსოფლიო მემკვიდრეობის 

ნუსხაში 

 

საქართველო მიიღეს 
ევროკავშირში 

 

საქართველო შევიდა ნატოში  
საქართველო გახდა მტო-ს 

წევრი 
 

 
რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

ჩამოთვლილთაგან რომელ ქვეყანაზე უფრო დიდი 
ფართობი აქვს საქართველოს? 

ჩეხეთი  
ტაივანი  
პანამა  

უკრაინა  

მოსახლეობის რიცხვით რომელ ქვეყანას აღემატება 
საქართველო 

ბელორუსს  
ახლა ზელანდიას  

ურუგვაის  
თურქმენეთს  

რომელია საქართველოში ყველაზე ღრმა ტბა? 

რიწის  ტბა  
ყელის ტბა  

ფარავნის  ტბა  
ტობავარჩხილეს  ტბა  

მოსახლეობის რიცხვით საქართველოში რომელია მესამე 
ქალაქი 

რუსთავი  
ქუთაისი  
თელავი  
ბათუმი  
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ტესტი 

 

კითხვა: ვინ შექმნა პირველი ატლასი? 

ჯეიმს კუკმა  
ჰომეროსმა  

არისტოტელემ  
მერკატორმა  

კითხვა: ვინ შექმნა პირველი (10 
ტომიანი) ტურისტული გზამკვლევი - 
„საბერძნეთის გზამკვლევი“? 

ჰეროდოტემ  
პაუსინიასმა  

კლავდიუს პტოლემემ  
მარტინ ბერხაიმმა  

კითხვა: შუასაუკუნეების ევროპაში 
ადამიანების ყველაზე დიდი 
გადაადგილებები მოხდა 

სახელმწიფოების ჩამოყალიბების დროს  
ჯვაროსნული ომების დროს  

რომის იმპერიასთან ომების დროს  
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაფართოებისას  

კითხვა: როგორი მარშრუტით 
მოგზაურობას ითვალისწინებდა XV 
საუკუნეში შექმნილი პირველი 
„ტურისტული პაკეტი“? 

რომი - წმინდა მიწა  
რომი - ათენი  

ვენეცია - წმინდა მიწა  
რომი - ალექსანდრია  

კითხვა: რკინიგზით პირველ 
ტურისტულ გასეირნებას ორგანიზება 
გაუკეთა 

თომას კუკმა  
თომას ბენეტმა  
ჯეიმს კუკმა  

რობერტ სმარტმა  

კითხვა: რას წარმოადგენს ტურიზმი? 
  

მოგზაურობას დასვენების მიზნით  
ეკონომიკური საქმიანობის სახეს  

ადამიანის გონებრივი და ფიზიკური შესაძ-
ლებლობების აღდგენის აქტიურ ფორმებს 

 

ჩამოთვლილთაგან არცერთს  

კითხვა:  ტურიზმის მიზნებია: 
  
 

გაჯანსაღება, შემეცნება, რელიგიური  
სატრანსპორტო, კომუნიკაბელური  

სამედიცინო, სადაზღვევო, ბიოლოგიური  
პროფესიონალური, მუსიკალური  

კითხვა: რაში მდგომარეობს 
ტურისტული მოთხოვნილების 
სპეციფიკა? 

„მომხმარებელი“ მუდმივად კმაყოფილია  
„მომხმარებელი“ იძენს „საქონელს“  

„მომხმარებელი“ აფასებს „საქონელს“  
„მომხმარებელი“ მიჰყავთ „საქონელთან“  

კითხვა: როგორ განიხილება 
ტურიზმი სტატისტიკაში? 

როგორც გადაადგილება ქვეყნის შიგნით  
როგორც გადაადგილება ქვეყნის გარეთ  

მოსახლეობის მიგრაციის ერთ-ერთი ფორმა  
გადაადგილება სიამოვნების მიღებისათვის  
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რა იგულისხმება ტურიზმის 
სტატისტიკურ განსაზღვრებაში? 

 

კითხვა: 

როგორ გესმით ტრიზმის 
ძირითადი არსი? 

 

 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

ჩამოთვალეთ და დაახასიათეთ  
ტურიზმის ფუნქციები 

 

კითხვა: 

ჩამოაყალიბეთ ტურიზმის 
კლასიფიკაცია თქვენთვის 
ცნობილი ყველა ნიშნის მიხედვით 
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ვირტუალური სიტუაცია: კოლუმბი რომ თომას კუკი ყოფილიყო 

თქვენ ხართ ქრისტეფორე კოლუმბი. უკვე აღმოაჩინეთ ამერიკა და მიიღეთ შესაბამისი 
სამეფო ჯილდო (ტიტული, თანხა და ა.შ.). თუმცა ეს ყველაფერი თქვენთვის ცოტაა - 
გინდათ ძველ სამყაროს (ევროპა) გააცნოთ ახალი („ვესტ-ინდოეთი“) და ასეთი 
მოტივით ტურისტულ საქმიანობას ჩაუყაროთ საფუძველი. 

შეასრულეთ ამოცანა ლოგიკური თანმიმდევრობით: 

ა) რითი და რატომ უნდა დაინტერესებულიყვნენ ევროპელები თქვენს მიერ 
აღმოჩენილ ქვეყანაში? (მოტივი - ურომლისოდაც ვერ დაიწყებ საქმეს!) 

ბ) რით გააკვირვებდით (რა ითამაშებდა „ბომბის აფეთქების“ ეფექტს) ევროპელებს, 
რის გამოც დაინტერესდებოდნენ თქვენით? (თქვენი იდეის „გაყიდვის“ 
აუცილებელი პირობა)  

ც) რას და როგორ (რა ფორმით) შესთავაზებდით ევროპელებს რათა მაქსიმალური 
ეფექტისათვის მიგეღწიათ? (თქვენი `შოუს~ სქემატური სცენარი - `პრომოუშენი~) 

დ) როგორი იქნებოდა თქვენი ტურისტული კომპანიის პირველი ნაბიჯები? (გეგმა 
ერთ სეზონზე). 
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ტურიზმის საფუძვლები

ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

თბილისიდან ნინოწმინდაში მიმავალი, აუცილებლად გაივლით ქალქებს
- წალკა, მარნეული, თეთრი წყარო; დაალაგეთ ისინი მოძრაობის
მიმართულების შესაბამისად.

------------------ ------------------ ------------------

ქუთაისიდან შოვში მიმავალი, გაივლით ქალქებს - ამბროლაური, ონი,
ტყიბული; დაალაგეთ ისინი მოძრაობის მიმართულების შესაბამისად.

------------------ ------------------ ------------------

მდინარე რიონის მარცხენა შენაკადებს განეკუთვნებიან მდინარეები:
ენგური, ლეკერეთი, ჩორჯოს წყალი, რიცეულა, ლეხიდარი, კრიხულა,
ნამისღელე

------------------ ------------------ ------------------

სად დგას ქ. თბილისში ქართველი პოეტის დავით გურამიშვილის ძეგლი
(მონიშნე სწორი პასუხი)

ი.ჭავჭავაძის გამზ. დ.გურამიშვილის 
გამზ. ა. წერეთლის გამზ.

რომელი ქვეყნის დედაქალაქია ბელგრადი? (მონიშნე სწორი პასუხი)

მონტენეგროს ხორვატიის სერბეთის
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი პირველი - თავი მეოთხე - მოგზაურობა და ტურიზმი - 
ტურისტული  ბიზნესი 

ტურიზმში გამოყენებული ცნებით-ტერმინოლოგიური აპარატი 

- ძირითადი ცნებების განმარტებები  
- მოგზაურობა და ტურიზმი 
- ტურისტი - როგორც ტურიზმის სუბიექტი 

 

 

კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 
  

1. ვინ არიან ტურისტები? 

2. ვინ არიან ტურისტული საქმიანობისას ურთიერთმოქმედი სუბიექტები? 

3. რას ნიშნავს ტურიზმში „ერთ ენაზე საუბარი“?  

4. რა არის „დამატებითი ტურისტული მომსახურება“ კანონმდებლობის ენაზე? 

5. რა არის „კლუბ-სასტუმრო“ კანონმდებლობის ენაზე? 

6. რა არის „რეკრეაციული რესურსი“ კანონმდებლობის ენაზე? 

7. რა არის „ბუნებრივი სამკურნალო რესურსები“ კანონმდებლობის ენაზე? 

8. რა არის მოგზაურობა - ვინ არის მოგზაური? 

9. ვინ არ არიან მოგზაურები მგზავრობის მიუხედავად? 

10. რა არის ტურიზმი - ვინ არის ტურისტი? 

11. ვინ არ არის ტურისტი? 

12. რაში მდგომარეობს ტურიზმის ძირითადი თავისებურებები? 

13. ვინ არის ტურისტი - როგორც ტურიზმის სუბიექტი? 

14. ვინ არიან „საერთაშორისო ტურისტები“? 

15. ვინ არ განეკუთვნებიან „საერთაშორისო ტურისტის“ კატეგორიას? 

16. ვინ არის/არ არის „შიდა ტურისტი“? 

17. ვინ არის „ექსკურსანტი“? 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

ანდრია პირველწოდებული საქართველოში 
შემოვიდა ტრაპიზონიდან „მეგრელთა 
სოფლიდან“. მან  ერთ-ერთ მთაზე აღმართა 
რკინის ჯვარი, დღეს ამ მთას „რკინის ჯვარი“ 
ქვია, რომელ ნაკრძალში მდებარეობს იგი 

ბიჭვინთა-მიუსერის  
ნაკრძალში  

 

ბორჯომ-ხარაგაულის 
ნაკრძალში 

 

ბაბანეურის ნაკრძალში  

მარიამ ჯვრის  ნაკრძალში  

ყოველი წლის 15 ივლისს, ყოვლადწმიდა 
ღვთისმშობლის კვართის შემოსვის მსოფლიო 
დღეს, ტარდება წირვა-ლოცვა და  ხდება 
კვართის გადმობრძანება: 

დადიანების მუზეუმიდან 
ზუგდიდის ვლაქერნის 
ღვთისმშობლის სახელობის 
საკათედრო ტაძარში 

 

სვეტიცხოვლიდან  ჯვრის 
მონასტერში 

 

სვეტიცხოვლიდან  ბოდბის 
წმ. ნინოს სახელობის 

მონასტერში  

 

სიონიდან  წმიდა სამების 
საკათედრო ტაძარში 

 

XI—XIII ს-ის  უძველესი ადიშის, ლაბსყალდის 
და იენაშის ხელნაწერი ოთხთავები ინახება  

სვანეთის ისტორიულ-
ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 

 

ს. ჯანაშიას სახელობის 
სახელმწიფო მუზეუმში 

 

შ. ამირანაშვილის 
სახელობის სახელმწიფო 

მუზეუმში  

 

ივ.ჯავახიშვილის 
სახელობის სამცხე-

ჯავახეთის ისტორიულ 
მუზეუმში  

 

ქრისტეს მეცამეტე მოციქულის მატათას 
საფლავი  არის  

გონიოში  

ციხისძირში - პეტრას 
ციხეზე  

 

სიღნაღში  

მცხეთაში  



30

რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

საქართველოს მუნიციპალიტეტებიდან  სად არის 
უფრო  მეტად თოვლის ზვავის წარმოქმნის 
საშიშროება: 

მესტიის  
ყაზბეგის  
ადიგენის  
ახმეტის  

სად მდებარეობს  თბოელექტროსადგური  
„თბილსრესი“ 

თბილისში  
გარდაბანში  
ზაჰესში  
მცხეთაში  

რომელი  აღკვეთილი არ მდებარეობს კახეთის 
ტერიტორიაზე 

ყორუღის აღკვეთილი  
ჭაჭუნას აღკვეთილი  
ივრის აღკვეთილი  
ილტოს აღკვეთილი  

რომელი მდინარე მიეკუთვნება შავი ზღვის აუზს? 

ლიახვი  
სუფსა  
იორი  

ალაზანი  
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ტესტი 

 

 

 

 

 

 

კითხვა: მოგზაურობა - ეს არის 
ადამიანის გადაადგილება ... 

დროსა და სივრცეში  
მაგისტრალების გასწვრივ  
საზღვაო ტრანსპორტით  
ერთი მიმართულებით  

კითხვა: მოგზაურობისაგან 
განსხვავებით, ტურიზმი არის 
ადამიანთა გადაადგილება 

დროსა და სივრცეში  
დროის მოკლე მონაკვეთში  
ერთი მიმართულებით  

მაგისტრალების გასწვრივ  

კითხვა: რა არის ტურისტული 
მოგზაურობა? 

უცხო ქვეყნების მონახულება  
მოგზაურობა ქვეყნის შიგნით და გარეთ  

ტურისტის ინტერესებისა და მოთხოვნილებე-
ბის დაკმაყოფილება 

 

ტურიზმის ფორმა, რომლის აუცილებელი კომ-
პონენტებია კვება, ღამის თევა და ექსკურსია 

 

კითხვა: ტურისტული 
ინდუსტრია არის ... 

ტურისტული რესურსების, ტურისტული მომსახურების 
სუბიექტების და ობიექტების ერთობლიობა 

 

ტურისტების განთავსებისა და კვების  სისტემების 
ერთობლიობა 

 

ტურისტების განთავსებისა და ტრანსპორტირების 
სისტემების ერთობლიობა 

 

ტურისტული მომსახურების ობიექტების ერთობლიობა  

კითხვა: შიდა ტურისტის 
კატეგორიას განეკუთვნებიან: 

ტრანზიტული მოგზაურები  
  მომთაბარეები, ლტოლვილები და იძულებით 

ადგილნაცვალი პირები 
 

თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრები, რომლებიც არ ათევენ 
ღამეს ჩასვლის ადგილზე 

 

ახალ ადგილზე ღამის გამთევი დროებითი მნახველები  

კითხვა: „ექსკურსანტი“ არის: 

ვიზიტორი, რომელიც მონახულების ადგილზე მხოლოდ 
1 ღამეს ატარებს 

 

ვიზიტორი, რომელიც იმყოფება მონახულების ადგილზე 
24 საათზე ნაკლები დროით 

 

ტრანზიტული მოგზაური 6 საათზე მეტი დროით  
თვითორგანიზებული ჯგუფი, რომელიც მთებზე 

ასვლითაა დაკავებული 
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რას ნიშნავს რეკრეაცია და 
რეკრეაციული რესურსები? 

 

კითხვა: 

განმარტეთ ტურისტული 
მარშრუტი და  თქვენთვის 
ცნობილი  ტურისტული 
მარშრუტის სახეები 
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ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

ტურისტული რესურსის 
არსი, სახეები და მისი 
მნიშვნელობა ტურიზმში 
 

 

კითხვა: 

ტურისტული მომსახურება, 
ტურისტული პროდუქტი და 
ტური - განმარტეთ და 
მოიყვანეთ არგუმენტები 
რით  განსხვავდებიან 
ერთმანეთისაგან 
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

თემატური ანალიზი – ტურიზმი და ტრანსპორტი 

გადაადგილების საშუალებების შექმნის პარალელურად ყალიბდებოდა ადამიანის 
მოტივაცია მოგზაურობის მიზეზებთან დაკავშირებით.  

განსაზღვრეთ რა სახისა და მასშტაბის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის 
ირჩევდა ის ტრანსპორტის სახეობებს: 

 ადამიანის პირველი „მეგობრები“ (ცხენი, აქლემი, ჯორი და ა.შ.); 

 მდინარეებზე და ზღვებში გასვლის საშუალებები (ნავები, გემები და ა.შ.); 

 სარკინიგზო სისტემა (მატარებლებისა და სადგურების ფუნქციის ჩათვლით); 

 კარეტა – ომნიბიუსი – ავტოტრანსპორტი (ყველა სახის); 

 ავიაცია (ე.წ. „მცირე ავიაცია“, ვერტმფრენები, თანამედროვე ლაინერები) 
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ჩაწერეთ თანმიმდევრობით შემდეგი სახელმწიფოების დედაქალაქები:
მოლდოვა, ბელარუსი, ბულგარეთი

------------------ ------------------ ------------------

რომელი ქვეყნების დედაქალაქებია (ჩაწერეთ თანმიმდევრობით)
ლიუბლიანა, პოდგორიცა, სკოპიე?

------------------ ------------------ ------------------

სადაური იყო ცნობილი მოგზაური, „ვესტ ინდოეთის“ (ცენტრალური
ამერიკა) აღმომჩენი ქრისტეფორე კოლუმბი? (შემოხაზე!)

პორტუგალიელი იტალიელი ესპანელი

სად არის დაკრძალული საქართველოს უკანასკნელი მეფე ერეკლე მეორე?

თელავი ალავერდი მცხეთა

ჩაწერე თანმიმდევრობით საქართველოს ეთნოკულტურული მხარეების
შესატყვისი დღევანდელი მუნიციპალური ერთეულები: თორი, ოდიში,
ფხოვი.

------------------ ------------------ ------------------



36

მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი პირველი  

თავი მეხუთე - ტურისტული პოტენციალი და ტურიზმის 
მრავალსახეობა 

5.1 საერთაშორისო ტურიზმი 
5.2 შიდა ტურიზმი 
5.3 კულტურა - ხელოვნება 
5.4 ბუნება და სოფელი 

5.5 რომანტიკა - ადრენალინი 
კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 

 
  

1. როგორ განიმარტება „საერთაშორისო ტურიზმი“ და რა გზა გაიარა ამ განმარტების ჩამოყალიბების 
ისტორიამ? 

2. რას ნიშნავს „საერთაშორისო ტურიზმის“ თანამედროვე გაგება - როგორ განიმარტება ის ჰააგის 
დეკლარაციის თანახმად? 

3. რას გულისხმობს საერთაშორისო ტურიზმის ცნება სტატისტიკაში? 
4. ჰააგის დეკლარაცია განმარტებასთან „უცხოელი ტურისტი“ მიმართებაში? 
5. რას ნიშნავს „შიდა ტურიზმი“? 
6. როგორ განმარტავს ცნებას „შიდა ტურიზმი“ საქართველოს კანონმდებლობა? 
7. რა არის ტურისტული რესურსი და რა როლს თამაშობს ტურიზმის განვითარებაში? 
8. როგორ განმარტავს საქართველოს კანონმდებლობა ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების 

ხასიათსა და ბუნებას? 
9. რას წარმოადგენს კულტურული ტურიზმი და როგორია მისი ძირითადი მიმართულებები? 
10. რა საფუძველზე ვითარდება მემკვიდრეობითი ტურიზმი და როგორია საერთაშორისო 

გამოცდილება? 
11. დაახასიათეთ კულტურულ-შემეცნებითი (საექსკურსიო) ტურიზმი. 
12. დაახასიათეთ ლიტერატურული, მუსიკალური, პოპ-კულტურის ტურიზმი. 
13. რაში მდგომარეობს სამუზეუმო ტურიზმის თავისებურებები და როგორია საერთაშორისო 

გამოცდილება? 
14. დაახასიათეთ ეთნიკური და ღონისძიებებთან დაკავშირებული ტურიზმი. 
15. რას მოიცავს ეკოლოგიური ტურიზმი, როგორია მისი თანამედროვე მნიშვნელობა? 
16. რით განსხვავდება სასოფლო ტურიზმი აგროტურიზმისგან?
17. რით ემსგავსებიან ერთმანეთს აგროტურიზმი და სასოფლო ტურიზმი? 
18. დაახასიათეთ გეოტურიზმი და ველური ბუნების ტურიზმი, „ბერდვოჩინგი“; 
19. რა სახის ტურიზმია სათავგადასავლო ტურიზმი? 
20. რა სახის ტურიზმია ექსტრემალური ტურიზმი? 
21. დაახასიათეთ ჯუნგლი და კოსმოსური ტურიზმი 
22. რა შინაარსი დევს ცნებაში „Overlanding“, როგორია მისი ტურისტული შინაარსი და 

საერთაშორისო გამოცდილება? 
23. დაახასიათეთ ტურისტული მიმართულებები - დაივინგი და ტოლკინის ტურიზმი 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

საქართველოში რომელ  ორ სოფელს 
აკავშირებს   ერთმანეთთან 552 მეტრი 
სიგრძის, საფეხმავლო ხიდი? 

ოტობაია- ორსანტიას  
ბოგრეშ-იფანს  

ხალა-ჩაქვისთავს  
ანაკლია  - განმუხურს  

ჩამოთვლილთაგან   რომელ   ჰესს  აქვს 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის 
სტატუსი? 

„ენგურჰესს“  
„ხრამჰეს“  
“ზაჰესს“  

„ხადორი 1“-ს  
რა აერთიანებს ჩამოთვლილთაგანს: 

•  კახური ჩურჩხელის დამზადების 
ტექნოლოგია; 

•  კახური ქუდის დამზადების 
ტრადიციული მეთოდი; 

•  კახური პურის (დედას პური) 
დამზადების ტექნოლოგია; 

ტურისტებს შორის ყველა-
ზე პოპულარულია  

 

კახეთის სიმბოლოა   
იუნესკოს საცდელ სიაშია 

შეტანილი  
 

არამატერიალური კულ-
ტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლის სტატუსი  

 

სად შეიძლება ნახოთ ქუაქანცალიას მოქანავე 
ლოდი, რომელიც სუსტი დაწოლის 
შემთხვევაშიც ირყევა და კაკუნის ხმას 
გამოსცემს? 

წალენჯიხაში  
მესტიაში  
სურამში  
წაღვერში  

 
რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

რომელი დაცული ტერიტორია არ მდებარეობს 
აჭარის ტერიტორიაზე 

ქობულეთის  
კინტრიშის  
მაჭახელას  
ალგეთის  

რომელია „ალადასტურის“ ჯიშის ყურძნის 
გავრცელების  მთავარი  არეალი? 

გურია  
ქართლი  
კახეთი  
რაჭა  

რომელია „ოჯალეშის“ ჯიშის ყურძნის 
გავრცელების  მთავარი  არეალი? 

გურია  
სამეგრელო  
იმერეთი  

მცხეთა-მთიანეთი  

რომელ  ადმინისტრაციულ  რაიონს ეკუთვნის 
ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინცია „ხევი“? 

შიდა ქართლს  
მცხეთა-მთიანეთს  

იმერეთს  
სამეგრელოს  
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ტესტი 

 

 

 

  

კითხვა: ქვეყნის კანონმდებლო-
ბის თანახმად, ტურისტულ 
რესურსებს განეკუთვნება 

საერთაშორისო მაგისტრალები და ავტობანები  
კულტურული ობიექტები, რომლებიც ემსახურებიან 

ტურისტული მომსახურების დაკმაყოფილებას 
 

სახელმწიფო მართვის ორგანოები  
კვლევითი ინსტიტუტები, სამეცნიერო ცენტრები  

კითხვა: ქვეყნის კანონმდებლო-
ბის თანახმად, რეკრეაციულ 
რესურსებს განეკუთვნება 

ტურისტული სოფლები მდიდარი ეთნოკულტურით  
ქვეყნის დედაქალაქის სამედიცინო ცენტრები  

ბუნების ორგანო ან მოვლენა, რომელიც გამოიყენება 
ადამიანის გაჯანსაღებისათვის 

 

ბუნებრივი მოვლენა ან ხედი, რომელიც მაღალი 
ესთეტიკურობით ხასიათდება 

 

კითხვა: კულტურული რესურსე-
ბის გამოყენების მიხედვით კულ-
ტურული ტურიზმის 
კატეგორიას არ განეკუთვნება: 

მემკვიდრეობითი ტურიზმი  
არტ-ტურიზმი  

შემეცნებითი ტურიზმი  
ეკო ტურიზმი  

კითხვა: „ადექვატური ტურიზ-
მის“ 4 პრინციპს არ განეკუთ-
ვნება: 

ტერიტორიის რეგულარული დასუფთავება  
ტერიტორიის მემკვიდრეობის დაცვაში მონაწილეობა  

ტერიტორიის უნიკალობის ხაზგასმა  
უნიკალური მემკვიდრეობისადმი სიამაყის გრძნობის 

აღძვრა 
 

კითხვა: სასოფლო ტურიზმის 
პროგრამის ჩარჩოებში შეთავა-
ზებული სერვისები არ მოიცავენ 
... 

ტრადიციულ სასოფლო სახლებში ცხოვრებას  
ეკო პროდუქტით კვებას  

რაფტინგისა და დაივინგის პოპულარიზაციას  
სახალხო დღესასწაულებში მონაწილეობას  

კითხვა: ეკო ტურიზმი არის ... 

ტურიზმის პოპულარული ფორმა, რომელიც 
ორიენტირებულია განვითარებაზე 

 

მდგრადი ტურიზმის ფორმა, რომელიც 
ფოკუსირებულია დაცული ბუნებრივი ტერიტორიების 

მონახულებაზე 

 

ტურიზმის სპეციფიკური ფორმა, რომელიც სწავლობს 
იხტიო-ფაუნას 

 

ტურიზმის პოპულარული ფორმა, რომელიც ვითარდება 
ურბანულ გარემოში 

 

კითხვა: „ბერდვოჩინგი“ ეს არის 
ტურიზმის სახეობა, რომელიც 
ახდენს ... 

ბუნებაზე დაკვირვებას  
მწვერვალებზე დაკვირვებას  
ცხოველებზე დაკვირვებას  
ფრინველებზე დაკვირვებას  
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რა არის „საერთაშორისო 
ტურიზმი“? 

 

კითხვა: 

დაახასიათეთ ჰაერის, წყლის 
და ხმელეთის 
ექსტრემალური ტურიზმის 
სახეები: 

 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

აგრო ტურიზმის არსი და  
საქართველოს რეგიონების 
დახასიათება ამ სახეობის 
ტურიზმთან მიმართებაში 

 

 

კითხვა: 

ვინ არის და ვინ არ არის 
შიდა ტურისტი ქვეყნის 
შიგნით გადაადგილებული 
კატეგორიებიდან? 
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

სიტუაცია: თქვენ უკვე გაარკვიეთ ძირითადი ცნებითი კატეგორიები, რომლებიც 
ტურისტისა და მოგზაურის სრულ შინაარსზე გაძლევენ ამომწურავ ინფორმაციას. ამ 
მასალაზე დაყრდნობით, თქვენი დავალებაა გააანალიზოთ საქართველოს ე.წ. 
„მოძრავი კონტიგენტი“ და ყოველ ჯგუფს მიანიჭოთ თავისი სახელი. 

გასაანალიზებელი კონტიგენტი: 

1. მოსწავლეები, რომლებიც ქვეყნის ისტორიასა და გეოგრაფიაში ცოდნის განმტკიცების 
მიზნით აწყობენ ერთდღიან თემატურ გასვლებს (ბუნებაში, ისტორიულ ძეგლებზე და ა.შ.) 

2. სტუდენტები, რომლებიც თავისუფალ დროს აწყობენ ორ-სამ დღიან გასვლებს კარვებით, 
ღამისთევით; 

3. სატრანზიტო მგზავრები, რომლებიც, გაფრენამდე დარჩენილ დროში, აეროპორტის 
სერვის სამსახურის შეთავაზების საფუძველზე, 2 საათიან ექსკურსიაში იღებს 
მონაწილეობას; 

4. ქ. ფოთის აკვატორიაში გაჩერებული ამერიკული სამხედრო გემის ეკიპაჟი და პერსონალი; 
5. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, რომლებიც შაბათ-კვირაობით ე.წ. „უიკ-

ენდებს“ აწყობენ; 
6. თითქმის ერთ მილიონამდე ადამიანი, რომლებმაც გადაკვეთეს საქართველოს საზღვარი 

და დღეისათვის ნახევარი-ერთი წლით საზღვარგარეთ ატარებენ (სწავლობენ, მუშაობენ, 
მკურნალობენ, ისვენებენ). 
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

შემოხაზე სწორი პასუხი - რომელი ცხოველის ტყავი იყო „ოქროს
საწმისი“?

ვეფხვის ვერძის ცხვრის

შემოხაზე სწორი პასუხი - რომელი რელიგიის წმინდა ქალაქია - მექა?

ქრისტიანული ბუდისტური   მუსულმანური

შემოხაზე სწორი პასუხი - ამ მწერლებიდან რომელმა იმოგზაურა და
აღწერა თავისი მოგზაურობა საქართველოში?

ჟიულ ვერნი ალექსანდრე დიუმა ჯეკ ლონდონი

შემოხაზე სწორი პასუხი - რომელი ზღვა არ არსებობს?

წითელი ყვითელი ლურჯი

შემოხაზე სწორი პასუხი - სად მდებარეობს მოქმედი ვულკანი (ჯერ-
ჯერობით უკანასკნელი ამოფრქვევა 2020 წელს) ეტნა?

კ. სიცილიაზე კ. კორსიკაზე ნ-კ კამჩატკაზე
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 

რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი პირველი  

თავი მეხუთე - ტურისტული პოტენციალი და ტურიზმის 
მრავალსახეობა (გაგრძელება) 

5.6 ჯანმრთელობის დაცვა 
5.7 ისტორია-რელიგია 
5.8 განათლება-ბიზნესი 
5.9 ტურიზმის სხვა სახეები 

 
კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 
 

 

  

1. სამედიცინო ტურიზმის შინაარსი, ფორმები და განვითარების თანამედროვე 
მიმართულებები. 

2. განმარტეთ გამაჯანსაღებელი და სტომატოლოგიური ტურიზმი შინაარსი 
3. დაახასიათეთ სპორტული, ფეხით მოსიარულეთა და საცხენოსნო ტურიზმის 

ძირითადი ღირებულებები, საერთაშორისო პრაქტიკა. 
4. დაახასიათეთ სამთო და სამთო-სათხილამურო  ტურიზმის შინაარსი და 

განვითარების პრაქტიკა 
5. დაახასიათეთ საწყალოსნო  ტურიზმის შინაარსი და განვითარების პრაქტიკა 
6. რას წარმოადგენს ტურიზმი შშმ პირებისათვის, საერთაშორისო პრაქტიკა 
7. რას წარმოადგენს ისტორიული და არქეოლოგიური ტურიზმი - როგორია 

საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილება? 
8. მომლოცველობითი ტურიზმის ადგილი და როლი საერთაშორისო ტურიზმში 
9. საერთაშორისო მასშტაბის კატასტროფები და მათი „ადგილი“ მსოფლიო 

ტურიზმში 
10. დაახასიათეთ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ტურიზმი 
11. საქმიანი ტურიზმი - როლი და ადგილი თანამედროვე მსოფლიო ტურიზმში 
12. გასტრონომიული და ღვინის ტურიზმი - საერთაშორისო გამოცდილება და 

ადგილობრივი შესაძლებლობები 
13. დაახასიათეთ ურბანული, მოხალისეების და რეცესიული ტურიზმი 
14. რას წარმოადგენს კრეატიული (შემოქმედებითი) და ექსპერიმენტული  

ტურიზმი დღეისათვის? 
15. დაახასიათეთ სამონადირეო და სათევზაო ტურიზმი 
16. დაახასიათეთ საბავშვო, VIP და ეზოთერიკული ტურიზმი 
17. რას წარმოადგენენ ე.წ. „კანონგარეშე“ ტურისტული მიმართულებები? 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

სად მდებარეობს ხიხანის ციხე? 

ხულოში  
თანეთში  
კასპში  

დედოფლისწყაროში  

სად  მზადდება ყველაზე პოპულარული 
თიხის   ჭურჭელი - ერთგვარი ტურისტული  
საქონელი? 

შროშა — ზესტაფონი  
მატანი -  ახმეტა  

ზინობიანი - ყვარელი  
დამალა - ასპინძა  

რომელ მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის  
ბევრეთის წმინდა თეკლას სახელობის 
დედათა მონასტერი? 

მცხეთის  
ყვარლის  

გურჯაანის  
ქარელის  

რა საერთო აქვს: გელათის მონასტერს, 
მოწამეთას და  კისორეთის წმინდა გიორგის 
ეკლესიას? 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი  
ქუთაისის მუნიციპალიტეტი  

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი  
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი  

 
 

რამდენად ვიცით ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

საქართველოში ყველაზე დიდი  წყალსაცავი 
(ფართობით) არის: 

ჟინვალის  
წალკის  
სიონის  
ჯვრის  

რომელი ქედი ყოფს საქართველოს  
აღმოსავლეთად და დასავლეთად? 

ლიხის  
ბზიფის  

თრიალეთის  
გომბორის  

რამდენი მხარეა საქართველოში? 

10  
15  
12  
20  

რომელი ტბაა საქართველოში კლდეზვავური 
წარმოშობის? 

ფარავანის ტბა  
რიწის ტბა  

ყელიწმინდის  ტბა  
ლურჯი ტბა  
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ტესტი 

 

 

 

 

 

 

 

  

კითხვა: საქმიანი ტურიზმის 
მიმართულებებს არ მიეკუთვნება 

ინდივიდუალური ტურიზმი  
საკონგრესო მომსახურება  
საგამოფენო მომსახურება  

ინსენტივ ტურიზმი  

კითხვა: რა არის ურბანული ტურიზმი? 

ტურისტული საქმიანობა წარმარტებულ 
კომპანიაში 

 

ეკო ტურიზმის ნაირსახეობა  
ტურისტული საქმიანობა დიდ ქალაქებში  
სათავგადასავლო ტურიზმის ნაირსახეობა  

კითხვა: „ბოლო შანსის ტურიზმი“ - 
ვის/რის „ბოლო შანსზეა“ საუბარი 

სეზონის ბოლო ჩარტერული რეისის  
საკრუიზე გემის სეზონის ბოლო მარშრუტის  
მსოფლიოს უძველესი შვიდი საოცრების   

სერიოზული საფრთხის ქვეშ მყოფი 
ადგილების 

 

კითხვა: დაივინგის 4 სახეობას არ 
განეკუთვნება: 

რეკრეაციული დაივინგი  
საზღვაო დაივინგი  

სპორტული დაივინგი  
ტექნიკური დაივინგი  

კითხვა: რა არის ტურიზმის სახეობა 
„ტრეკინგი“? 

ავტოსტოპით მოგზაურობის მოყვარულთა 
მოგზაურობა 

 

თხილამურებით დიდ დისტანციაზე 
მოგზაურობა 

 

ფეხით მოსიარულეთა ტურიზმის ნაირსახეობა  
სამკურნალო ტურიზმის ნაირსახეობა  

კითხვა: მომლოცველობითი ტურიზმი 
არის პილიგრიმების მოგზაურობა ... 

შედარებით ხელშეუხებელ ბუნებაში  
არაურბანულ სივრცეში  

ძირითად მაგისტრალებზე  
წმინდა ადგილებში  



49

ტურიზმის საფუძვლები

ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რას ეწოდება ეზოტერიკული 
ტურიზმი და საქართველოში  
სად შეიძლება განვითარდეს 
იგი? 

 

კითხვა: 

რა საფუძველზე ვითარდება 
სამკურნალო-გამაჯანსაღებე-
ლი ტურიზმი? 

 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რა საფუძველს უნდა 
ეყრდნობოდეს რელიგიური 
ტურიზმის განვითარება 
საქართველოში? 

 

კითხვა: 

სამედიცინო ტურიზმი  და 
მისი განვითარების პერსპექ-
ტივები საქართველოში 
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ვირტუალური სიტუაცია: დღეს თქვენ წარმოადგენთ საქართველოს მთავრობის 
თავმჯდომარეს (პრემიერ მინისტრი); დარწმუნებული იმაში, რომ ტურიზმი 
ქვეყნის გადარჩენის ერთ-ერთი `სასწაულია~, პრეზიდენტი გაძლევთ დავალებას 
– შეიმუშაოთ `ტურიზმის განვითარებისათვის აუცლებელი სატრანსპორტო 
უზრუნველყოფის კონცეფცია.~ 

შეასრულეთ ამოცანა ლოგიკური თანმიმდევრობით: 
ა) განსაზღვრეთ ტრანსპორტის ყველა შესაძლო ვარიანტი, რომელიც შეიძლება 

დაკავშირებული იყოს საქართველოში ტურიზმის განვითარებასთან (მათ შორის 
ტურისტების შემოყვანა და გაყვანა); 

ბ) მოახდინეთ `ტრანსპორტის სახეების~ თემატური (ტურიზმის სახეობების შესაბამისი) 
და გეოგრაფიული (რეგიონებისა და რაიონების შესაბამისად) გადანაწილება; 

ც) მოიწვიეთ მთავრობის სპეციალური გაფართოებული სხდომა: ჩამოაყალიბეთ 
ჩამონათვალი ყველა იმ თანამდებობისა და უწყებისა, ვინც თქვენის აზრით 
კონკრეტული დავალება უნდა მიიღოს; 

დ) მოამზადეთ იმ კონკრეტულ დავალებათა ნუსხა, რომელსაც, თქვენის აზრით, 
მისცემდით თქვენს თანაგუნდელებს. 
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

შემოხაზე სწორი პასუხი - რომელია აღმოსავლეთ და დასავლეთ
საქართველოს გამყოფი მთათა სისტემა?

ლიხის ქედი ცივ-გომბორის ქედი თრიალეთის ქედი

შემოხაზე სწორი პასუხი - რომელი მდინარის წყლით დაიწყო და დღემდე
გრძელდება თბილისის ზღვის წყლით მომარაგება?

მტკვარი არაგვი იორი

შემოხაზე სწორი პასუხი - მითითებულ მეფეთაგან რომელი მეფობდა
ყველაზე ადრეულ პერიოდში?

ვახტანგ გორგასალი აშოტ კურაპალატი გიორგი 
ბრწყინვალე

შემოხაზე სწორი პასუხი - ბერძნული მითოლოგიის რომელმა გმირმა
გაათავისუფლა კავკასიის მთებზე მიჯაჭვული პრომეთ?

აქილევსმა ჰექტორმა ჰერაკლემ

შემოხაზე სწორი პასუხი - რომელი სახემწიფო მდებარეობს იბერიის
ნახევარკუნძულზე?

ესპანეთი იტალია საბერძნეთი
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 

რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი პირველი  
თავი მეექვსე  -  ტურიზმის მართვა/რეგულირება  
 

6.1 საერთაშორისო ტურიზმი 

- თანამედროვე ტურიზმის ძირითადი ტენდენციები 
- საერთაშორისო ტურიზმის რეგიონალიზაცია, განვითარების 

მდგომარეობა და პროგნოზები 
- ტურიზმის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციები 
- საერთაშორისო ტურისტული გამოფენები და ბაზრობები 

 ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღების ხერხები 
 ტურისტული გამოფენებისა და ბაზრობების მნახველთა ძირითადი 

ტიპები 
კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 
  

1. რას წარმოადგენს თანამედროვე ტურიზმი როგორც სოციალ-ეკონომიკური სექტორი? 
2. როგორია თანამედროვე საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების დინამიკა? 
3. როგორია თანამედროვე ტურიზმის განვითარების ძირითადი ტენდენციები? 
4. რას წარმოადგენს გლობალიზაციის ფაქტორი თანამედროვე ტურიზმში? 
5. რას წარმოადგენს საზოგადოების ინფორმატიზაციის ფაქტორი თანამედროვე ტურიზმში? 
6. რას წარმოადგენს ტექნოლოგიზაციის ფაქტორი თანამედროვე ტურიზმში? 
7. დაახასიათე თანამედროვე ტურიზმის განვითარების მდგომარეობა რეგიონალური მასშტაბით. 
8. რას წარმოადგენს თანამედროვე ტურიზმის თვალსაზრისით რეგიონი „ევროპა“? 
9. რას წარმოადგენს თანამედროვე ტურიზმის თვალსაზრისით რეგიონი „ამერიკა“? 
10. რას წარმოადგენს თანამედროვე ტურიზმის თვალსაზრისით რეგიონი „აზია და წყნარი ოკეანე“? 
11. რას წარმოადგენს თანამედროვე ტურიზმის თვალსაზრისით რეგიონი „ახლო (შუა) 

აღმოსავლეთი“? 
12. რას წარმოადგენს თანამედროვე ტურიზმის თვალსაზრისით რეგიონი „აფრიკა“? 
13. როგორ შეიძლება დავახასიათოთ საერთაშორისო ტურისტული საქმიანობის თანამედროვე 

მდგომარეობა? 
14. როგორ ხასიათდებიან და რას წარმოადგენენ ტურიზმის საერთაშორისო და რეგიონული 

ორგანიზაციები? 
15. მტო, სტსა და თანამედროვე ტურიზმი. 
16. რას წარმოადგენს ტურისტული ბაზარი-გამოფენა, როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა? 
17. რა უნდა ვიცოდეთ ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის ხერხებზე? 
18. რას წარმოადგენენ ტურისტული ბაზრობებისა და გამოფენების მნახველები? 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

რომელ ფრინველთან არის დაკავშირებული 
თბილისის დაარსების ლეგენდა? 

არწივი  
მიმინო  
ხოხობი  
მტრედი  

რომელ წელს დამარცხდა ბრძოლაში 
პირველად 80 წელს მიტანებული ერეკლე II, 
რაც თბილისის გადაწვით დასრულდა. 

1750 წელს  
1795 წელს  
1895 წელს  
1860 წელს  

ამათგან რომელი არ იყო კახეთის 1660 წლის 
აჯანყების მეთაური? 

ბიძინა ჩოლოყაშვილი  
ზაზა ციციშვილი  
შალვა ერისთავი  

ელიზბარ ერისთავი  

ასტრახანში რომელი ქართველი მეფეა 
დაკრძალული ვახტანგ VI-ის გვერდით? 

თეიმურაზ II  
არჩილ II  
ერეკლე I  
გიორგი I  

 
 

რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

რომელი ტბა მდებარეობს აფხაზეთის 
ტერიტორიაზე? 

ტაბაწყური  
ჯანდარი  
ფარავანი  
რიწა  

რომელია ხელოვნური წყალსაცავი? 

ლისის ტბა  
კუს ტბა  

თბილისის ზღვა  
ბაზალეთის ტბა  

საქართველოს რომელი მდინარე ჩადის 
მინგეჩაურის წყალსაცავში? 

მდ. ხრამი  
მდ. მტკვარი  
მდ. შვიდება  
მდ. დურუჯი  

რომელ ქვეყანაში იღებს სათავეს მდ. მტკვარი 

საქართველო  
სომხეთი  
თურქეთი  

აზერბაიჯანი  
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ტესტი 

 

 

 

კითხვა: ტურისტული ორგანიზა-
ციების კლასიფიცირება შეიძლება 
შემდეგი ნიშნებით: 
 

ყველა პასუხი სწორეა  
ეროვნულ-ტერიტორიული  

საზოგადოებრივ-სახელმწიფოებრივი  
საქმიანობის სფეროს შესაბამისად  

კითხვა: ყველაზე დიდი და 
აღიარებული საერთაშორისო 
ტურისტული ორგანიზაციაა - 

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია  
ტურიზმისა და მოგზაურობის მსოფლიო საბჭო  

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაცია  
ტურისტული სააგენტოების მსოფლიო ფედერაცია  

კითხვა: როდის იქნა მიღებული 
მსოფლიო ტურისტული ორგანი-
ზაციის წესდება? 

1915 წლის 20 სექტემბერს  
1945 წლის 7 სექტემბერს  

1970 წლის 27 იანვარს  
1975 წლის 27 სექტემბერს  

კითხვა: მსოფლიო ტურისტული 
ორგანიზაციის  მასშტაბური პრო-
ექტი, რომელმაც საქართველოც 
მოიცვა? 

მოგზაურობა დედამიწის გარშემო  
დიდი აბრეშუმის გზა  
არგონავტების გზა  
წმინდა ნინოს გზა  

კითხვა: რა არ წარმოადგენს 
მსოფლიო ტურისტული 
ორგანიზაციის მიზანს? 

დააჩქაროს და გააძლიეროს ტურიზმის მხარდაჭერა 
მშვიდობისათვის 

 

დააჩქაროს და გააძლიეროს ტურიზმის მხარდაჭერა 
ურთიერთგაგებისათვის 

 

დააჩქაროს ტურიზმის რეგიონული განვითარების 
გამოთანაბრების პროცესი 

 

დააჩქაროს და გააძლიეროს ტურიზმის მხარდაჭერა 
ჯანმრთელობისათვის 

 

კითხვა: მსოფლიო ტურისტული 
ორგანიზაციისათვის საერთაშორი-
სო ტურისტულ რეგიონებს არ 
წარმოადგენს: 

ამერიკა  
ავსტრალია  
აფრიკა  
ევროპა  

კითხვა: დღევანდელი ტურისტული 
ბაზრის მახასიათებლები არ არის: 

კომპანიების ფინანსური ინტერვენცია სახელმწიფო- 
ების ტურისტულ ბაზარზე 

 

ტურისტული კომპანიების გაერთიანება ერთიანი 
საფასო პოლიტიკით 

 

წარმოების კონცენტრაცია და მონოპოლიების 
წარმოშობა 

 

ავტომატიზაცია და გამოთვლითი ტექნიკის 
დანერგვა 
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რას წარმოადგენს ტურიზმის 
მსოფლიო ორგანიზაცია 
(მტო)? 

 

კითხვა: 

რას წარმოადგენს ძირითადი 
მაჩვენებლების მიხედვით 
ტურისტული რეგიონი 
„ევროპა“? 

 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

როგორია თანამედროვე 
ტურიზმის განვითარების 
დინამიკა? 

 

კითხვა: 

რას წარმოადგენს თანამედ-
როვე ტურიზმის ძირითადი 
მახასიათებლები? 
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

კითხვა: როგორ გესმით შინაარსი ცნებისა `საქართველო მაღალმთიანი 
ქვეყანაა~? 

- რას ნიშნავს ქვეყნის მაღალმთიანობა და როგორ დგინდება ეს? 

- საქართველოს რომელი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეებია 
მაღალმთიანი და როგორ ნაწილდებიან ისინი დღევანდელი 
ადმინისტრაციული დაყოფის სისტემაში? 

- ჩამოაყალიბე თითოეული ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარის ხუთი 
ძირითადი მახასიათებელი: 

 5 პოზიტიური მახასიათებელი -  
 5 ნეგატიური მახასიათებელი -  

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

შემოხაზე სწორი პასუხი - ვინ არის ავტორი სკულპტურული
კომპლექსისა, რომელიც აღმართულია თბილისში, თავისუფლების
მოედანზე?

ელგუჯა ამაშუკელი მერაბ 
ბერძენიშვილი ზურაბ წერეთელი

პირველი ქართველი სპორტსმენი ქალი, რომელიც გინესის რეკორდების
წიგნშია შეტანილი?

ნინო დუმბაძე ნინო სალუქვაძე მაია ჩიბურდანიძე

ვინ იხსნა კოხტასთავის შეთქმულება თავისი საქციელით?

ცოტნე გაბაშვილმა ცოტნე დადიანმა ცოტნე 
ბაგრატიონმა

საქართველოს რომელ მუნიციპალიტეტშია გრემის ციხე-სიმაგრე?

ყვარლის ახმეტის თელავის

ვის უწოდა ვაჟა-ფშაველამ ქართველი ბაირონი?

ბესარიონ ბესიკს ალექსანდრე 
ჭავჭავაძეს

ნიკოლოზ 
ბარათაშვილს
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი პირველი  
თავი მეექვსე  -  ტურიზმის მართვა/რეგულირება  
 

6.2 ეროვნულ/ნაციონალური ტურიზმი 

- ტურიზმის ეროვნული ორგანიზაციები 
- სახელმწიფო და ტურიზმის პოლიტიკა 
- ტურიზმის მართვის სახელმწიფო სისტემა 
- ლიცენზირება, სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია ტურიზმში 
 ლიცენზირება 
 სტანდარტიზაციის საფუძვლები ტურიზმში 
 სერტიფიკაცია ტურიზმში - ზოგადი დებულებები 

- ტურიზმი ადგილობრივ (რეგიონულ/მუნიციპალურ) დონეზე 
კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 
  

1. რას წარმოადგენს და რა ფუნქციებს ასრულებს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია? 

2. რას წარმოადგენს და რა ფუნქციებს ასრულებს საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო? 
3. რა ტიპის და რომელი სამთავრობო/არასამთავრობო ორგანიზაციები იღებენ მონაწილეობა 

ქართული ტურიზმის მართვაში? 
4. რას წარმოადგენს ტურიზმის სახელმწიფო პოლიტიკა? 
5. რომელი განსაზღვრული სპეციფიკური ფაქტორების გავლენით ფორმირდება სახელმწიფო 

პოლიტიკა? 
6. როგორი სახით ყალიბდებიან ტურიზმის განვითარების მიზნები? 
7. რა ფუნქციებს ასრულებს სახელმწიფო ტურიზმის პოლიტიკის ფორმირებისა რეალიზაციის 

ჩარჩოებში? 
8. რა შინაარსი დევს ფუნქციაში „კოორდინაცია“? 
9. რა შინაარსი დევს ფუნქციაში „დაგეგმვა“? 
10. რა შინაარსი დევს ფუნქციაში „რეგულირება“? 
11. რა შინაარსი დევს ფუნქციაში „ეროვნული ტურისტული პროდუქტის მარკეტინგი“? 
12. როგორ განისაზღვრება ქვეყნის ტურისტული იმიჯი? 
13. რა შინაარსი დევს ფუნქციაში „სტიმულირება“? 
14. რა შინაარსი დევს ფუნქციაში - სოციალური ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა? 
15. რა ასპექტებში იხილება ტურისტული პოლიტიკა სახელმწიფოთა ხასიათის მიხედვით? 
16. რა მნიშვნელოვან შემადგენლებს მოიცავს ტურიზმის პოლიტიკა? 
17. როგორია ტურიზმის მართვის მოდელების საერთაშორისო გამოცდილება? 
18. რა განეკუთვნება ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო მართვის ორგანოს ძირითად ფუნქციებს? 
19. როგორია ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო მართვის საერთაშორისო პრაქტიკა? 
20. რას წარმოადგენს ლიცენზირების ამოცანა ტურიზმში? 
21. რას წარმოადგენს სტანდარტიზაციის ამოცანა ტურიზმში? 
22. რას წარმოადგენს სერტიფიკაციის ამოცანა ტურიზმში? 
23. როგორ იგეგმება ტურიზმის განვითარება ადგილობრივ (რეგიონული/მუნიციპალური) დონეზე? 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 
ვინ იყო დავით აღმაშენებლის 
მასწავლებელი/აღმზრდელი, ვინც ასევე 
უდიდესი როლი ითამაშა საეკლესიო 
რეფორმაში (რუის-ურბნისის კრება)? 

სვიმონ ჭყონდიდელი  
გიორგი ჭყონდიდელი  
ანტონ ჭყონდიდელი  
არსენ ჭყონდიდელი  

აქ მითითებული ბაგრატიონებიდან რომელი არ 
არის წმინდანად შერაცხული ქართული 
ეკლესიის მიერ? 

დემეტრე I  
დემეტრე II  
ლუარსაბ II  

ქეთევან წამებული  

რომელ ქართველ მეფეზე თქვა ფრიდრიხ II 
(დიდი): „დასავლეთში მე ვარ, აღმოსავლეთში 
ის“? 

დავით აღმაშენებელი  
გიორგი ბრწყინვალე  

ერეკლე II  
გიორგი II  

ვინ შექმნა ქართული ენის პირველი ლექსიკონი 
„სიტყვის კონა“? 

იაკობ გოგებაშვილმა  
სულხან-საბა ორბელიანმა  
ვახუშტი ბაგრატიონმა  
გიორგი ჭყონდიდელმა  

 
 

რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

რომელი მდინარე ასაზრდოებს სიონის 
წყალსაცავს?  

მდ. ფშავის არაგვი  
მდ. ხევსურეთის არაგვი  

მდ. იორი  
მდ. ქუსნო  

რომელია კავკასიონის ქედზე უმაღლესი 
მწვერვალი? 

შხარა  
იალბუზი  

მყინვარწვერი  
ტიხტენგენი  

რომელ სასარგებლო წიაღისეულს 
მოიპოვებდნენ ტყვარჩელში? 

ქვანახშირს  
მურა ნახშირს  
მარგანეცს  
მოლიბდენს  

ამათგან რომელ კურორტზე არ არის 
მინერალური წყალი? 

საირმე  
ნაბეღლავი  
სურამი  
ბორჯომი  
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ტესტი 

 

 

 

  

კითხვა: რა დონეზე არ ფორმირდება 
ტურიზმის პოლიტიკა? 

კონტინენტურ დონეზე  
სახელმწიფო დონეზე  
რეგიონულ დონეზე  
საწარმოთა დონეზე  

კითხვა: ქვეყნის ტურიზმის პოლიტიკის 
მაფორმირებელ ფაქტორებს არ 
განეკუთვნებ 

ბუნებრივი რესურსები  
მაგისტრალების საინჟინრო უზრუნველყოფა  

სატრანსპორტო პირობები  
ტურიზმის განვითარების სამართლებრივი 

პირობები 
 

კითხვა: ტურისტული ბაზრის 
განვითარებით დაინტერესებული 
ქვეყნების მიზნებს არ განეკუთვნება: 

ტურისტული ქსელის საიმედოობის ამაღლება  
არსებული ტურისტული პოტენციალის 

ეფექტური გამოყენება 
 

ტურისტული კომპანიების რაოდენობის ზრდა  
რეკლამის სფეროს ინტენსიური განვითარებ  

კითხვა: ტურიზმის პოლიტიკის 
ფართოდ გაგებულ სახელმწიფო 
ფუნქციებს არ განეკუთვნება: 

კოორდინაცია  
დაგეგმვა  

ტურ-კომპანიების ინტერესების დაცვა  
ტურ-კომპანიების პირდაპირი დაფინანსება  

კითხვა: რა ფორმის მართვას გულისხ-
მობს ტურიზმის სახელმწიფო მართვის 
პირველი მოდელი? 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის (ეტა) 
არ არსებობას 

 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის (ეტა) 
არსებობას 

 

ძლიერ და ავტორიტეტულ სამინისტრო  
მიზნობრივი სახელმწიფო მინისტრის 

გამოყოფას 
 



65

ტურიზმის საფუძვლები

ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რა არის ტურიზმის ეროვნუ-
ლი ადმინისტრაციის პრიო-
რიტეტული მიმართულებები 

 

კითხვა: 

რა მიზნითაა შექმნილი 
დაცული ტერიტორიების 
სააგენტო? 

 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რა არის ტურიზმის 
სახელმწიფო პოლიტიკა? 

 

კითხვა: 

რას წარმოადგენს ტურიზმის 
მართვის ქართული 
მოდელი? 
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

სიტუაცია: თქვენ უკვე გაარკვიეთ ძირითადი ცნებითი კატეგორიები, რომლებიც 
ტურისტისა და მოგზაურის სრულ შინაარსზე გაძლევენ ამომწურავ ინფორმაციას. 
ამ მასალაზე დაყრდნობით, თქვენი დავალებაა გააანალიზოთ საქართველოს ე.წ. 
`მოძრავი კონტიგენტი~ და ყოველ ჯგუფს მიანიჭოთ თავისი სახელი. 
 
გასაანალიზებელი კონტიგენტი: 
1. მოსწავლეები, რომლებიც ქვეყნის ისტორიასა და გეოგრაფიაში ცოდნის განმტკიცების 

მიზნით აწყობენ ერთდღიან თემატურ გასვლებს (ბუნებაში, ისტორიულ ძეგლებზე და 
ა.შ.) 

2. სტუდენტები, რომლებიც თავისუფალ დროს აწყობენ ორ-სამ დღიან გასვლებს 
კარვებით, ღამისთევით; 

3. სატრანზიტო მგზავრები, რომლებიც, გაფრენამდე დარჩენილ დროში, აეროპორტის 
სერვის სამსახურის შეთავაზების საფუძველზე, 2 საათიან ექსკურსიაში იღებს 
მონაწილეობას; 

4. ქ. ფოთის აკვატორიაში გაჩერებული ამერიკული სამხედრო გემის ეკიპაჟი და 
პერსონალი; 

5. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, რომლებიც შაბათ-კვირაობით ე.წ. ̀ უიკ-
ენდებს~ აწყობენ. 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ვისი სახელობისაა თეატრი, რომელიც განთავსებულია თბილისში,
თავისეფლების მოედანზე მდებარე სავაჭრო ცენტრის შენობაში?

პუშკინის გრიბოედოვის ლერმონტოვის
რომელ ქალაქშია მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის (UNWTO)
შტაბბინა (ცენტრალური ოფისი).

პარიზში რომში მადრიდში

რა თანხად გასცა იუდა ისკარიოტელმა იესო ქრისტე?

30 ვერცხლად 33 ვერცხლად 35 ვერცხლად

ვინ არის ძველი ბერძენი დრამატურგი, ვინც ქალების სიძულვილის გამო,
ვინც კოლხეთის მეფის ასული მედეა თავისი შვილების მკვლელად
გამოიყვანა?

ჰომეროსი ევრიპიდე სოფოკლე

საქართველოს რომელი ქალაქი აწარმოებდა სატვირთო ავტომანქანებს?

სამტრედია ზესტაფონი ქუთაისი
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი მეორე - ტურიზმის ინდუსტრია 
 
თავი პირველი  -  ტურიზმის ინდუსტრიის სტრუქტურა 
 

_ ტურიზმის ინდუსტრია 
_ ტურიზმის ინდუსტრიის სტრუქტურა 
_ ტურიზმის ინდუსტრიის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე 

 

კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 
  

1. რა არის ტურიზმის ინდუსტრია? 

2. ტურისტული ინდუსტრიის ტიპიურ სუბიექტებს განეკუთვნება: 

3. ტურისტული ინდუსტრიის არატიპიურ სუბიექტებს განეკუთვნება: 

4. რა შინაარსის მატარებელია ტურისტული ინდუსტრიის მახასიათებელი - 
სპეციალიზაცია? 

5. რა შინაარსის მატარებელია ტურისტული ინდუსტრიის მახასიათებელი - 
კოოპერირება? 

6. რა შინაარსის მატარებელია ტურისტული ინდუსტრიის მახასიათებელი - 
წარმოების კონცენტრაცია? 

7. რა კომპონენტებს მოიცავს ტურიზმის ინდუსტრია? 

8. რას წარმოადგენს ტურისტული ინდუსტრია როგორც კლასტერი? 

9. საიდან და როგორ ხდება კაპიტალის აქტიური დანერგვა ტურისტულ 
ბიზნესში? 

10. რა ტიპის ობიექტები განეკუთვნება ტურისტული ინდუსტრიის ძირითად 
სექტორს? 

11. რა ტიპის ობიექტები განეკუთვნება ტურისტული ინდუსტრიის დამატებით 
სექტორს? 

12. რა ტიპის ობიექტები განეკუთვნება ტურისტული ინდუსტრიის დამხმარე 
სექტორს? 

13. რა წარმოადგენს ტურისტული ინფრასტრუქტურის შემადგენელ ნაწილებს? 

14. რა გავლენა აქვს ტურიზმის ინდუსტრიას ქვეყნის ეკონომიკაზე? 

15. როგორ გამოიყურება ტურისტული მსოფლიოს 5 რეგიონი და ლიდერი 
ქვეყნების ტოპ ათეული 21-ე საუკუნეში? 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

ამათგან რომლის მეფობის დროს მოხდა 
პირველი საომარი შეხვედრა მონღოლებთან? 

თამარ მეფე  
ლაშა-გიორგი  
რუსუდანი  

დემეტრე თავდადებული  

რომელ ბრძოლაში დაიღუპა 9 ძმა 
ხერხეულიძე? 

კრწანისის  
დიდგორის  
მარაბდის   
ტაშისკარის  

რამდენი წლის იყო თამარ მეფე, როდესაც 
მამამ, გიორგი III, მეფედ გამოაცხადა? 

14 წლის  
13 წლის  
12 წლის  
16 წლის  

ამათგან რომელი იყო ადრე „სამურზაყანო“? 

გუდაუთის რაიონი  
ზუგდიდის რაიონი  

გალის რაიონი  
სენაკის რაიონი  

 
 

რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

რომელი მდინარე არ არის აღმოსავლეთ 
საქართველოში? 

მდ. ხრამი  
მდ. ლიახვი  
მდ. არაგვი  

მდ. ჩხერიმელა  

რომელი კურორტი არ მდებარეობს ზღვის 
სანაპიროზე? 

ურეკი  
გაგრა  

ქობულეთი   
წაღვერი  

დედამიწა დაყოფილია 24 საათურ (დროით) 
ზოლად, რომელ საათურ ზოლშია 
საქართველო? 

მე-3-ე  
მე-2-ე  
მე-5-ე  
მე-4-ე  

რა ჰქვია დღისა და ღამის გათანაბრებას? 

ტოლობა  
ბუნიობა  
სწორობა  
თანაბრობა  
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ტესტი 

 
 

 

 

კითხვა: ტურისტული ინდუსტრიის ტიპიურ 
სუბიექტებს არ განეკუთვნება 

ტურისტული სააგენტო  
სუვენირების მწარმოებელი 

ორგანიზაციები 
 

განთავსების ობიექტები  
საექსკურსიო ბიურო  

კითხვა: ტურისტული ინდუსტრიის არატიპიურ 
სუბიექტებს არ განეკუთვნება 

სუვენირების მწარმოებელი 
ორგანიზაციები 

 

სპორტული საქონლის 
მწარმოებელი ორგანიზაციები 

 

საექსკურსიო ბიურო  
ფოტო საქონლის მწარმოებელი 

ორგანიზაციები 
 

კითხვა: ტურიზმის ინდუსტრია არ მოიცავს 
შემდეგ კომპონენტებს: 

სამედიცინო დაწესებულებებს  
ტურიზმის ორგანიზატორებს  

კვების საწარმოებს  
საექსკურსო ბიუროებს  

კითხვა: ტურისტულ ბიზნესში სხვა დარგებიდან 
კაპიტალის აქტიურ დანერგვას ხელს არ უწყობს 
შემდეგი გარემოებები: 

ბაზარზე გასვლის დაბალი 
ბარიერები 

 

ბაზარზე მაღალი კონკურენცია  
ტურიზმის განვითარების მაღალი 

ტემპები 
 

ჭარბი ფინანსური რესურსების 
არსებობა 

 

კითხვა: ტურისტული ინდუსტრიის „ძირითადი 
სექტორის“ ობიექტებს არ განეკუთვნება - 

განთავსების საწარმოები  
ტურ-ოპერატორები  

სუვენირების წარმოება  
კურორტები  

კითხვა: ტურისტული ინდუსტრიის „დამატებითი 
სექტორის“ ობიექტებს არ განეკუთვნება - 

კატალოგებისა და პროსპექტების 
წარმოება 

 

საექსკურსიო მომსახურება  
საკრედიტო დაწესებულებები  
სატრანსპორტო ორგანიზაციები  

კითხვა: ტურისტული ინფრასტრუქტურის 
შემადგენელ ნაწილებს არ განეკუთვნება 

განთავსება  
ტრანსპორტი  

ენერგეტიკული ობიექტები  
წყალმომარაგების ობიექტები  
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რას ეწოდება ტურიზმის 
ინდუსტრია? 

 

კითხვა: 

დაახასიათეთ ტურიზმის 
ინდუსტრიის სტრუქტურა 

 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რა გავლენა აქვს ტურიზმის 
ინდუსტრიას ქვეყნის 
ეკონომიკაზე 

 

 

კითხვა: 

ტურიზმის ინდუსტრიის 
რომელი საწარმოები ახდენენ 
ყველაზე უფრო  მეტ 
ზემოქმედებას, ქვეყნის 
ეკონომიკაზე?  
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ვირტუალური სიტუაცია: თქვენ, როგორც ქალაქის (თუ გნებავთ, თბილისის) თავი, 
თქვენი ქალაქის (შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი) რესურსებიდან გამ-ომდინარე, 
აყალიბებთ ქალაქში ტურიზმის განვითარების პროგრამას. თქვენი ამოცანაა, 
კონკრეტული თემატური ჯგუფის ტურისტულ ობიექტებზე `დაამა-გროთ~ 
შესაძლო ტურისტების/ვიზიტორების კონკრეტული კატეგორია. 

შეასრულეთ ამოცანა ლოგიკური თანმიმდევრობით: 
ა. მოამზადეთ `თქვენი ქალაქის~ რესურსული (ბუნებრივი, ისტორიულ-კულტურული და 

ა.შ.) პოტენციალის ჩამონათვალი (რეკრეაციული შესაძლებლობების გათვალისწინებით) 
და დააჯგუფეთ ისინი ტურიზმის ძირითადი სახეების შესაბამისად;  

ბ. `გააანალიზეთ~ თქვენს ქალაქში გასულ წლებში (3-5 წელი) ჩამოსული ადამიანების 
კონტიგენტი; გამოყავით ყველა ტურისტული კონტიგენტი (ძირითადი ქვეყნებისა და 
ინტერესების შესაბამისად);  

გ. `გააანალიზეთ~ თქვენს ქალაქში გასულ წლებში (3-5 წელი) შემოსული თქვენი ქვეყნის 
მოქალაქეების ის კატეგორია, რომლებიც ქალაქის ისტორიულ-კულტურულ ობიექტებს 
ეწვივნენ (ღამისთევით და ღამისთევის გარეშე);  

დ. მოამზადეთ ცხრილი პირობითი დაყოფით: რომელ ობიექტებზე, რომელი კონტიგენტი 
შეიძლება გეწვიოთ (საერთაშორისო და შიდა ტურიზმი) 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

რომელი ფრინველია მიჩნეული მშვიდობის სიმბოლოდ?

მტრედი არწივი მერცხალი

რომელი ქალაქის უბნებია ბალახვანი და საფიჩხია?

ზესტაფონის ქუთაისის ზუგდიდის

ამ კუთხეებიდან რომელს არა აქვს ჩვეულებრივი ქართულის გარდა
მეორე სამეტყველო ენა?

სვანებს მეგრელებს აჭარლებს

ვისი სახელობისაა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია?

ვ. სარაჯიშვილის ზ. ფალიაშვილის ზ. ბალანჩივაძის

რა სახელს ატარებს საქართველოში არსებული ერთადერთი
ორგუმბათიანი ტაძარი?

წმინდა ნინო ყველაწმინდა წმინდა გიორგი
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი მეორე - ტურიზმის ინდუსტრია 
თავი მეორე  -  ტურისტული ინდუსტრიის ძირითადი სექტორები 
შენიშვნა: წინამდებარე თავის შინაარსის სტრუქტურული თავისებუ-

რების გათვალისწინებით, აქაც განსხვავებულ ფორმატში 
გვაქვს წარმოდგენილი ძირითადი სისტემები 

 

- განთავსების სისტემა 
 განთავსების საშუალებების თანამედროვე ტიპოლოგია და 

კლასიფიკაცია; 
 სასტუმროებისა და განთავსების სხვა საშუალებების 

კლასიფიკაცია; 
 განთავსების საწარმოების ძირითადი სამსახურები; 
 სასტუმრო საწარმოს შენობა-ნაგებობა, აღჭურვილობა, სათავსები 

და სასტუმროების საცხოვრებელი ნაწილი. 
- კვების სისტემა 
 კვების საწარმოთა ტიპები და კლასები; 
 მენიუს სახეები; 
 გამასპინძლების სახეები 

- ტრანსპორტის სისტემა 
 სატრანსპორტო მომსახურების როლი და ადგილი ტურისტულ 

ბაზარზე; 
 საჰაერო ტრანსპორტი ტურისტულ გადაყვანებში; 
 ავტოტრანსპორტი ტურიზმში; 
 სარკინიგზო მოგზაურობები; 
 გემით მოგზაურობის ორგანიზაცია 

კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის - სასტუმრო 

1. რას წარმოადგენს სასტუმრო? 
2. სასტუმროებში რა ძირითადი სამსახურები არსებობს? 
3. საექსპლუატაციო რეჟიმის მიხედვით  რა ტიპის სასტუმროებს იცნობთ? 

4. საქმიანი დანიშნულების სასტუმროს ფუნქციონალური მოთხოვნები  რა არის? 

5. რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს სუიტ ნომრები? 
6. რას უწოდებენ როტელს და ბოტელს? 
7. ნომრების რა კატეგორიაა თქვენთვის ცნობილი? 

8. განმარტეთ სასტუმროს ცნება. 
9. ჩამოთვალეთ სასტუმრო მომსახურების ძირითადი ნიშნები. 
10. როგორია ტურისტთა განთავსების საშუალებების სტანდარტული კლასიფიკაცია? 

11. როგორ ხდება ტურისტების განთავსების საშუალებების კლასიფიკაცია? 
12. რას წარმოადგენს სასტუმროს „ჯაჭვი“ („ქსელი~)? 
13. ჩამოთვალეთ და დაახასიათეთ ტურისტების განთავსების ძირითადი საშუალებები. 
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კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის - კვების სისტემა 

 

 

კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის - ტრანსპორტი 
 

  

1. რესტორნები შემოთავაზებული პროდუქციის ასორტიმენტის მიხედვით რამდენი სახისაა? 

2. სპეციალიზებულ რესტორნებს რომლები მიეკუთვნებიან? 

3. ადგილმდებარეობის მიხედვით რესტორნები რამდენი სახისაა? 

4. მომსახურების ფორმების მიხედვით როგორ იყოფა კვების საწარმოები? 

5. რესტორნები ფუნქციონირების დროის მიხედვით რამდენი სახისაა? 

6. ჩამოთვალეთ მენიუს სახეები; 

7. დაახასიათეთ გამასპინძლების სახეები. 

8. კვების საწარმოების უმნიშვნელოვანესი ტიპები. 

9. კვების საწარმოთა რომელ სახეებს იცნობთ? 

10. ტურისტების კვების როგორი ვარიანტები  არსებობს? 

11. ტურისტულ საგზურში კვების რომელი ფორმებია ნაჩვენები? 

12. სასტუმროებში ტურისტების კვების ორგანიზაციის როგორი თავისებურებები არსებობს? 

1. რამდენი მეთოდით რეგულირდება საჰაერო ტრანსპორტი და რომლებია ეს მეთოდები? 

2. სპეციალურ ჩარტერულ ხელშეკრულებაში წინასწარ შეთანხმებულ ჩამონათვალში რა არის 
მითითებული? 

3. ტურისტულ მომსახურებაში გამოყენებული ავტომომსახურება რომელ ძირითად 
მიმართულებებს მოიცავს? 

4. ტრანსპორტის მინისტრების ევროპული კონფერენცია საავტობუსო ტურიზმის რომელ სახეებს 
გამოყოფს? 

5. რა აროს ტახოგრაფი? 

6. რას მოიცავს ავტომოგზაურობის მომზადების პროცესი? 

7. რეგულარული მატარებლებით ტურისტების გადაყვანისას რა მიეთითება ბილეთში? 

8. სპეციალური ტურისტული მატარებლების სარკინიგზო ტურები რომელ დამოუკიდებელ      
კატეგორიებად იყოფა? 

9. რას წარმოადგენს კრუიზი? 

10. რომელ ძირითად საკრუიზო რეგიონებს გამოყოფენ მსოფლიოში? 

11. რამდენია სამდინარო გასასეირნებელი რეისის მოგზაურობის ხანგრძლივობის დრო? 
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ტესტი 1. განთავსების სისტემა 

კითხვა:  აშშ-ის გამოჩენილი ადამიანებიდან ვინ 
იყვნენ ტავერნის მფლობელები? 

ჯ. ბუში, დ. კენედი, ჰ. ფორდი;  
დ. კუპერი, ჯ. კასტერი;  
დ. ბრაუნი, უ. ჰარისონი;  
ჯ. ვაშინგტონი, ა. ლინკოლნი, ჯ. 
ადამსი 

 

კითხვა: სასტუმრო ნომრების ყველაზე მეტ 
რაოდენობას ფლობს შემდეგი რეგიონი: 

დასავლეთ ევროპა;  
ამერიკა  
აზიურ-წყნაროკეანური რეგიონი;  
 ახლო აღმოსავლეთი;  აფრიკა  

კითხვა: სასტუმრო ნომრების რაოდენობის ზრდის 
ყველაზე მაღალი ტემპებით გამოირჩევა შემდეგი 
რეგიონი: 

დასავლეთ ევროპა;  
აზიურ-წყნაროკეანური რეგიონი;  
ამერიკა  
აფრიკა  

კითხვა: სასტუმროს რომელ სამსახურს 
მიეკუთვნება შემდეგი ფუნქციები: სტუმრების 
ნომერში მიცილება და ბარგის მიტანა? 

მოახლეების;  
პორტიეს;  
შიკრიკების;  
შვეიცარების;  

კითხვა: ტურისტული სასტუმრო - ესაა: 

ტურისტებისთვის განსატვირთი 
ბაზა; 

 

ტურისტების ლაშქრობისთვის 
მომზადების ადგილი; 

 

ტურისტული ჯგუფების მიღები-
სთვის შესატყვისი საცხოვრებელი 
ადგილი; 

 

მარტოხელა ტურისტებისთვის 
საცხოვრებელი ადგილი; 

 

კითხვა: განთავსების ყველა საშუალება იყოფა  
კატეგორიად; 
 

კოლექტიური: სასტუმროები, 
გესთჰაუზები, ტურისტული 
ბაზები, პანსიონატები;  

 

ინდივიდუალური: მოტელები,  
ბინები, ვილები, ოთახები, 
რომლებსაც კერძო პირები 
აქირავებენ; 

 

ჩამოთვლილთაგან ორივე;  
კითხვა: განთავსების საშუალებას სასტუმროდ რომ 
ჩაითვალოს უცხოური გამოცდილებით  უნდა ქონდეს 
ნომრების რაოდენობის დასაშვები მინიმუმი 
(შემოხაზეთ მცდარი პასუხი) 

საფრანგეთში  - 5 და მეტი ნომერი;  
იტალიაში _ 7 და მეტი;   
გერმანიაში _ 10 და მეტი;  
საქართველოში – 20 და მეტი.  

კითხვა: სასტუმროების კლასიფიკაციათა შორის 
ყველაზე გავრცელებულია ევროპული  ანუ 
ვარსკვლავების სისტემა, გამოიყენება:  

საფრანგეთში;   
უნგრეთში;   
ეგვიპტეში;  
ჩამოთვლილთაგან ყველგან.  
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კითხვა: სასტუმრო ქსელში იგულისხმება 

სასტუმროთა ჯგუფი, რომელიც 
კოლექტიურ ბიზნესს ახორციე-
ლებს და ქსელის ხელმძღვანელო-
ბის უშუალო კონტროლის ქვეშაა 
მოქცეული; 

 

ერთი და იმავე დეველოპერისაგან 
აშენებული სასტუმროები; 

 

ქალაქში,ან რეგიონში 100-ზე მეტი 
რაოდენობის სასტუმრო;   

 

განვითარებული ქვეყნების სას-
ტუმროები, განვითარებად 
ქვეყნებში. 

 

კითხვა: სპა წარმოადგენს: 
 

სასტუმროს ერთ-ერთ სახეობას  
სანატორიუმებს და გამაჯანსაღე-
ბელ-სამკურნალო დაწესებულებე-
ბს, რომლებიც საკურორტო ზონებ-
შია განთავსებული 

 

საუკეთესო კურორტს საფრანგეთ-
ში 

 

ჩამოთვლილთაგან არცერთი  

კითხვა: განთავსების საშულებების ბაზარზე 
ბიზნესის წარმოება  შესაძლებელია: 

საკუთრების ან უძრავი ქონების 
ფლობით; 

 

განთავსების ოპერაციების 
მართვით; 

 

განთავსების საშუალებების 
ბრენდის ფრენშაიზინგით; 

 

ჩამოთვლილთაგან ყველა  

კითხვა: Front Desk-ის სინონიმია: 

Reception  
Starwood  
Best;  
 ჩამოთვლილთაგან ყველა  

კითხვა: Full House- ტერმინი 
 

გამოიყენება მაშინ, როდესაც ყვე-
ლა ნომერი გაყიდულია. სასტუმ-
რო 100 პროცენტითაა  დატვირ-
თული; 

 

საოჯახო სასტუმროს აღნიშნავს;  
დასრულებულ სასტუმროს 
აღნიშნავს 

 

ჩამოთვლილთაგან ყველა  

კითხვა: „კემპინგი“ არის: 

მცურავი სასტუმრო წყალზე:  
ავტო, მოტო, ველო ტურისტებისა-
თვის განკუთვნილი განთავსების 
საშუალება; 

 

მოძრავი სასტუმრო, რომელიც 
შედგება ვაგონებში მოწყობილი 
ნომრებისაგან; 

 

გემი, რომელიც გამოიყენება 
სასტუმროდ. 

 

მცირე ზომის სასტუმროს წყალზე;  
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

ნომრების  ტიპები 
დაასახელეთ და განმარტეთ 

 

კითხვა 
დაასახელეთ ყველაზე 
ცნობილი სასტუმროების 
ქსელი: ფრანგული, ამერიკუ-
ლი, ინგლისური.  
ჩვენთან რომელი  ქსელის 
სასტუმროებია? 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა 

განმარტეთ სასტუმროების 
კლასიფიკაციის არსი, 
მოიყვანეთ სახვადასხვა ქვეყნის 
მაგალითები. 

 

კითხვა 

რას უწოდებენ სასტუმროების 
ტიპოლოგიზაციას , მოიყვანეთ 
მაგალითები და განმარტეთ. 

 

კითხვა: სასტუმროთა რომელ ტიპს განეკუთვნება 
„ჰოსტელი“? 

კურორტზე განთავსებულ 
სასტუმროს; 

 

ხუთვარსკვლავიან სასტუმროთა 
ტიპს;  

 

ახალგაზრდული ტიპის 
სასტუმროს მინიმალური 
კომფორტით. 
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ტესტი 2. კვების სისტემა 

1. საერთაშორისო პრაქტიკაში ტურისტისთვის 
მხოლოდ საუზმის  აზღაურებას და 
შეთავაზებას გულისხმობს აბრევიატურა: 

FB  
HB  
BB  
BE  

2. მომსახურება „a la cart“ - ესაა: 

რესტორნის მენიუ და კერძის თავისუფალი 
არჩევანი; 

 

მენიუ კერძის თავისუფალი არჩევის  გარეშე;  
კერძების თავისუფალი არჩევანი და 
თვითმომსახურება. 

 

თვითმომსახურება  

3. კონტინენტური საუზმე - ესაა: 
  

მსუბუქი საუზმე;  
საუზმე ბრანჩის ფორმით;  

სრული საუზმე;  
საუზმე ტურისტებისთვის;  
არც ერთი არაა სწორი   

4. რა არ შედის საზოგადოებრივი კვების სავაჭრო 
სათავსის შემადგენლობაში? 

 

ბუფეტი;  
სერვიზი;  
ცივი  საამქრო;  
კარადა.  

5.  კაფეტერია (ფრ. Cafe,) არის 

პატარა ტიპის კვების ობიქტი, რომელიც 
სტუმრებს სთავაზობს ყავას, წვენებს 
სხვადასხვა სახის მსუბუქ კერძებს ვახშმამდე;  

 

პატარა ტიპის კვების ობიქტი, რომელიც 
სასტმროშია განთავსებული; 

 

ადგილი, სადაც მიირთმევენ მხოლოდ ყავას;  
ადგილი, სადაც მიირთმევენ ცხელ 
სასმელებს; 

 

6. ბისტრო (ფრ.Bistrot) ეს არის:  

კაფე-რესტორანი, სადაც მარტივი 
მომზადების კერძებს მიირთმევენ; 

 

კვების ობიქტი, რომელიც სტუმრებს 
სთავაზობს ყავას, წვენებს; 

 

ადგილი, სადაც მიირთმევენ ცხელ 
საჭმელებს; 

 

კვების ობიქტი მსუბუქი კერძებით გვიანი 
ვახშმისთვის; 

 

7. ფასთფუდი - (ინგლ. Fast food)  
  

სწრაფ კვებას ნიშნავს, სტუმრები საკვებს 
თვითონ იღებენ დახლიდან, თანხის გადახდა 
მიმდინარეობს სალაროსთან; 

 

სწრაფ კვებას ნიშნავს რესტორანში, სადაც 
სტუმარს სულ მცირე 3 მიმტანი ემსახურება; 

 

საკვები რომელიც სწრაფად მზადდება და 
უფასო სასმელი მოყვება; 

 

სწრაფ კვებას ნიშნავს და სულ მცირე ერთი 
დღით ადრე უკვეთავენ 

 

8. პაბი - (publikhouse,bar) –  
 

ეს არის საზოგადოებრივი თავშეყრის 
ადგილი, რომელიც ორიენტირებულია 
სასმელების გაყიდვაზე 
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ჩამოთვლილთაგან ყველა.  
პატარა ზომისკაფე-რესტორანი, სადაც 
მარტივი მომზადების კერძებს მიირთმევენ; 

 

პატარა ტიპის კვების ობიქტი სადაც 
ჰამბურგერები იყიდება; 

 

9. პაბის ფუნქციონირების უცილებელი 
მოთხოვნაა: 

 

პაბის ფანჯრები უნდა იყოს მუქი შეფერილო-
ბის, რათა იქ მყოფმა სტუმრებმა თავი 
იგრძნონ მყუდროდ; 

 

ჰაბი განთავსებული იყოს ზღვის პირას;  
ჰაბი განთავსებული იყოს სასტუმროს 
პირველ სართულზე; 

 

ყველა პასუხი სწორია.  

10. პიცერიის დახასიათება შეიძლება მოკლედ 

„ Pizza, pasta e basta”მარტო პიცა და პასტა  

„ Pizza, pasta e basta” პიცა და ხაჭაპური  
,,Pizza, pasta e basta” პიცა და საწებელი  
„Pizza, pasta e basta” პიცა და მაკარონი  

11.  აპერატივის უმეტესობა წარმოადგენს: 

ტკბილ სასმელს  
მშრალ სასმელს  
ნახევრად მშრალ სასმელს  
შუშხუნა ღვინოს  

12. „შვედური“ მაგიდა -  
 

დიდ მაგიდაზე გამოაქვთ ცივი და ცხელი 
კერძები. სტუმრებს თავად გადააქვთ საჭმელი 
თეფშებზე;  

 

ნიშნავს თვითმომსახურებას;  
გამასპინძლების სახე;  
ჩამოთვლილთაგან ყველა.  
სასმელების თვალსაჩინო ადგილი 
რესტორანში 

 

13. კონტინენტური საუზმე 

ფრანგული წარმოშობისაა  

ბრიტანული წარმოშობისაა  

იტალიურია  
 ამერიკულია  

14. კერძების უმეტესობას, რომლებსაც ურიკაზე 
ამზადებენ, ეძლევა აალების გამო დამატებოთი 
ეფექტი ,რასაც უწოდებენ: 

 

ფლამბირებას  

ლამბირებას  
პამბირებას  
ჩამოთვლილთაგან არცერთს.  

15. სტარტერი-ანუ 
 
 

წვნიანი  

დამწყები;  

ცხელი;  
ცივი;  
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ღია კითხვა- 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

მენიუს  სახეებს მიუწერეთ 
შესაბამისი მნიშვნელობები 

1. DIU JURI 
2. TABL DE OTI 
3. A LA QARDI 

 

კითხვა: 

კვების ტიპებს მიუწერეთ 
შესაბამისი მნიშვნელობები 

ALL INCLUSIVE  (AL)  

ROOM ONLY (RO) 

ULTA ALL INCLUSIVE (UAE) 

 

ღია კითხვა- 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა 

ჩამოთვალეთ 
გამასპინძლების სახეები  და  
მიუთითეთ შესაბამისი 
მნიშვნელობები (5 მაინც) 

 

 

კითხვა 

ჩამოთვალეთ კვების 
საწარომოების ძირითადი  
ტიპები  (5 მაინც) და 
დაახასიათეთ თითოეული 
მათგანი 
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ტესტი 3. ტრანსპორტი 

კითხვა: 
ტურისტებისთვის საავიაციო 
ტრანსპორტის ძირითადი უპირატესობები: 

დაბალი ღირებულება  
კომფორტაბელურობა და სიჩქარე  
გადაყვანის სიჩქარე  
ფრენის ხანგრძლივობა და სიმაღლე  

კითხვა 
რაზეა დამოკიდებული ავიატრანსპორტზე 
მომსახურება? 

ფასზე  
ფრენის ხანგრძლივობაზე  
სოციალურ მდგომარობაზე  
მომსახხურების კლასზე  

კითხვა. 
 ტრანსფერი - ესაა: 

ავტობუსის შეთავაზება ტურისტების 
ან ტურისტული ჯგუფების შეხვედრის 
უზრუნველყოფისთვის 

 

სატრანსპორტო საშუალებების 
შეთავაზება ტურისტების ან 
ტურისტული ჯგუფების შეხვედრების 
უზრუნველყოფისთვის 

 

ავტომობილით ინდივიდუალური 
მოგზაურობა. 

 

კითხვა 
ჩამოთვლილი ტრანსპორტის სახეებიდან 
რომელი ითვლება ტურისტებისთვის 
ყველაზე კომფორტულ სახედ? 

ავტობუსი  
საკრუიზო გემი  
თვითმფრინავი  
ავტომობილი  

კითხვა 
საკრუიზო დასვენების კონცეფცია რომელ 
ელემენტებს მოიცავს? 

ტურისტების გადაყვანა  
გადაყვანა და სანაპიროზე დროის 
გატარება 

 

გადაყვანა და კვება  
გადაყვანა, კვება, გართობა და 
სანაპიროზე დროის გატარება. 

 

 
კითხვა 
დაასახელეთ ორი მსხვილი ორგანიზაცია, 
რომლებიც არეგულირებენ საერთაშორისო 
ავიაგადაყვანებს: 

ტუროპერატორების საერთაშორისო 
ფედერაცია და ტურისტული სააგენ-
ტოების ამერიკული საზოგადოება; 

 

საერთაშორისო სასტუმროების 
ასოციაცია და ტურიზმისა და გაცვლის 
საერთაშორისო ბიურო; 

 

მტო და ტურისტული სააგენტოების 
ასოციაციების მსოფლიო ფედერაცია; 

 

ევროპული ტურისტული კომისია და 
საექსკურსიო მომსახურებისა და 
ტურების საერთაშორისო ასოციაცია; 
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კითხვა 
სად აშენდა პირველი ევროპული 
რკინიგზა? 

ინგლისში (მანჩესტერსა და 
ლივერპულს შორის); 

 

საფრანგეთში (პარიზისა და ნანტს 
შორის); 

 

იტალიაში (რომსა და ნეაპოლს შორის);  
ესპანეთში (ბარსელონასა და მადრიდს 
შორის); 
გერმანიაში (დრეზდენსა და 
ფრანკფურტს შორის). 

 

კითხვა 
ჩამოთვლილ სავაჭრო-სატრანსპორტო 
კომუნიკაციებიდან რომელი ითვლება 
თანამედროვე პირობებში გლობალურ 
ტურისტულ ობიექტად? 

ნეფრიტის გზა;  
ლაჟვარდის გზა;  
გზა ვარიაგებიდან ბერძნებამდე;  
აბრეშუმის გზა;  

კითხვა 
ტრანსფერი არის: 

სასტუმროს გამოსყიდვა  
ტურისტის გადაყვანა ტრანსპორტით 
აეროპორტიდან ან რკინიგზის 
სადგურიდან სასტუმროში, ან პირიქით 

 

ტრანსპორტის სახეობა,რომელიც 
მაღალი კლასის სასტუმროს აქვს; 

 

კითხვა 
მოგზაურობის სატრანსპორტო  
უზრუნველყოფაში პირველსაწყისად 
რომელი სახელგანთქმული გამოგონება 
ითვლება? 

თვთიმფრინავი და ვერტმფრენი;  
ველოსიპედი და თვითმფორავი;  
დელტაპლანი და აეროპლანი;  
გემი და თბომავალი;  

კითხვა 
ტურისტების კონტიგენტი რის ხარჯზე 
გაფართოვდა: 

მოსახლეობის მასობრივი მიგრაციის;  
განსაზღვრული შეძლების მქონე 
ინტელიგენციისა და სტუდენტების; 

 

შეძლებული ევროპული ოჯახების, 
მესამე ასაკის ხალხის; 

 

დუსაფრთხო რკინიგზების; 
საგზაო-სატრანსპორტო 
კომუნიკაციების. 

 

კითხვა 
ჩარტერული ავიაგადაზიდვები  - ესაა: 
 

ავია გადაყვანა ერთ გზად;  
შოპ ტურისტების გადაყვანა;  
განრიგის გარეშე~ გადაყვანა;  
ბიზნეს-ტურისტების გადაყვანა.  

კითხვა 
 ავიაკომპანია  - ესაა 

საავიაციო სააგენტო;  
აეროპორტი;  
საავიაციო სალარო;  
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ტურისტების გადაყვანაზე პასუხისმგე-
ბელი ფირმა; ტრანსპორტის სახე  
ჰაერში. 

 

კითხვა 
ჩარტერი - ესაა ხელშეკრულება: 

ავიაბილეთების გაყიდვაზე;  
გემის დაფრახტვა [დაქირავება];  
გემის გაყიდვა;  
ტურსასტუმროს არენდა;  

კითხვა 
კრუიზი  - ესაა: 

გადაადგილების საშუალება;  
ტრანსპორტის სახე;  
საზღვაო მოგზაურობა წრის შეკვრით;  
რადიალური მარშრუტი;  

კითხვა 
რა ელემენტები აქვს საკრუიზო 
დასასვენებელ კონცეფციას? 

ტურისტების ტრანსპორტირება  
ტრანსპორტირება და დროის ნაწილი  
ხმელეთზე 

 

სატრანსპორტო და კვება;  
ტრანსპორტი, კვება, გასართობი 
ღონისძიებები  და ექსკურსიები 
სანაპიროზე 

 

კითხვა 
ტრანსფერი  -ესაა: 

ავტობუსის შეთავაზება   ტურისტების 
ან ტურისტული  ჯგუფების შეხვედრის  
უზრუნველყოფისთვის; 

 

ტურისტების  მგზავრობა  (არაქვეითად 
გამგზავრება) ერთი ქვეყნიდან  მეორე-
ში შუალედური ქვეყნის გავლით; 

 

სატრანსპორტო საშუალებების შეთავა-
ზება ტურისტების ან ტურისტული  
ჯგუფების შეხვედრების   უზრუნველ-
ყოფისთვის; 

 

ჩამოთვლილთაგან ყველა.  
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

ამ საეკლესიო დღესასწაულებიდან რომელი 
აღინიშნება წელიწადში ორჯერ? 

ჯვართამაღლება  
გიორგობა  

სვეტიცხოვლობა  

ბარბარობა  

საქართველოს რომელ კუთხეშია ხორნაბუჯის 
ციხე-სიმაგრე 

შიდა ქართლში  
ქვემო ქართლში  

კახეთში  

რაჭაში  

ამ ეკლესიებიდან რომელია ბაზილიკა? სიონი  
ანჩისხატი  

სვეტიცხოველი  

ქაშუეთი  

რომელმა მეფემ მოახდინა პირველად, ძველი 
ქართული სამართლის ნორმების 
მოდიფიკაცია? 

ერეკლე I  
დავით IV- აღმაშენებელი  

ერეკლე II  

ვახტანგ VI  

 
 

რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

რომელ ქვეყანაში გამოიგონეს კომპასი? 

ჩინეთი  
საბერძნეთი  
ეგვიპტე  
იტალია  

რომელი არ არის აღმოსავლეთ საქართველოში? კახეთი  
ხევსურეთი  
გუდამაყარი  
ლეჩხუმი  

ამ მდინარეებიდან რომელია ყველაზე სწრაფი? ენგური  
არაგვი  
თერგი  
რიონი  

რომელ ტბაზე გადის სახელმწიფო საზღვარი 
საქართველოსა და თურქეთს შორის? 

ხოზაფინის  
ტაბაწყური  
ბუღდაშენის  

ახმაზის  
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დავალება 

 

 გაეცანით  სასტუმროების: „რედისონ ბლუ ივერიას“, „ქორთიად 
მარიოტისა“ და „ქორთიად თბილისის“  კვების საწარმოებს, 
რომელი ქვეყნის სამზარეულოს სთავაზობენ სტუმრებს;  მენიუში  
რომელი ქართული კერძებია შესული, თუ არ არის რატომ? 
ახსენით მიზეზები? 

 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

სად არის დაკრძალული დავით გურამიშვილი?

საგურამოში მირგოროდში ასტრახაში

ვინ იყო პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ჭიდაობა ძიუდოში?

შოთა ხაბარელი არსენ მეკოკიშვილი შოთა ჩოჩიშვილი

სადაური იყო საქართველოს განმანათლებელი, მოციქულთა თანასწორი -
წმინდა ნინო?

ათენელი კაპადოკიელი იერუსალიმელი

პარიზიდან ერთი საათის სავალზეარის ადგილი, რომელიც ქართველმა
ემიგრანტებმა იყიდეს საუკუნო განსასვენებლად. რა ჰქვია ამ ადგილს?

ლევილი რონშანი ლადეფანსი

რომელი ქართული ლიტერატურული ნაწარმოები დაასურათა უნგრელმა
მხატვარმა მიხაი ზიჩმა?

გმირთა ვარამი დავითიანი ვეფხისტყაოსანი
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი მესამე - ტურისტული ორგანიზაციები 
თავი პირველი  -  ტურისტული საქმიანობა - შინაარსი  და ფორმები 
 

- ტურისტული საქმიანობა 
- ტურისტული მოგზაურობის ფორმები 
- ტურისტული რესურსები 
- რეკრეაცია 

 

კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 
  

1. რა არის „ტურისტული საქმიანობა“ და რატომაა ეს აუცილებელი? 

2. ტურისტული მოგზაურობის რა ტიპის ორგანიზაციული ფორმები 
არსებობა? 

3. რა არის ტურისტული ინტერესი და რას წარმოადგენენ ტურისტული 
ინტერესის ობიექტების ძირითადი მახასიათებლები? 

4. რა არის და რამდენად მნიშვნელოვანია „ტურისტული შთაბეჭდილება“? 

5. რას წარმოადგენს „ტურისტული რესურსი“? 

6. რას წარმოადგენს „ბუნებრივი რესურსი“? 

7. რას წარმოადგენს „კულტურულ-ისტორიული რესურსი“? 

8. რა არის და რა ფუნქციებს ასრულებენ „ტურისტული ცენტრები“? 

9. რას წარმოადგენენ - კურორტი და ეროვნული პარკი? 

10. რა არის ტურიზმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა? 

11. რა შინაარსია ცნებაში „რეკრეაცია“ და როგორ აისახება ის ტურიზმში? 

12. რას წარმოადგენს „რეკრეაციული რესურსები“? 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

რომელი ქართული ხალხური სიმღერაა 
გაშვებული კოსმოსში? 

ჩელა  
მრავალჟამიერი  
შენ ხარ ვენახი  

ჩაკრულო  

ვინ დაამარცხა დავით აღმაშენებელმა 
დიდგორის ველზე? 

ბიზანტიელები  
თურქ-სელჩუკები  

სპარსელები  
არაბები  

ამათგან რომელი აღიარა ქართულმა 
მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ წმინდანად? 

აკაკი წერეთელი  
შოთა რუსთაველი  

ვაჟა ფშაველა  
ილია ჭავჭავაძე  

ქვევრიდან ღვინის ამოსაღები ჭურჭელია: 

ჭინჭილა  
დერგი  
ორშიმო  
ვარცლი  

 
 

რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

რომელი მდინარე არ არის დასავლეთ 
საქართველოში? 

ძევრულა  
კვერუნა  
ხეხმალა  
ყვირილა  

რომელი აღკვეთილი არ არის დასავლეთ 
საქართველოში? 

აჯამეთის  
კაცობურის  

ასას  
პონტოს  

 რომელ სასარგებლო წიაღისეულს მოიპოვებენ 
ბოლნისში (კაზრეთი)?  

ვერცხლს  
მოლიბდენს  
სპილენძს  
ოქროს  

რომელი სახელმწიფო ნაკრძალი არ 
მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს 
ტერიტორიაა 

ფსხუ-გუმისთის  
მარიამჯვრის  
კინტრიშის  

რიწის  
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კითხვა: ტურისტული ინტერესის ობიექტების 
ძირითად მახასიათებლებს არ განეკუთვნება - 

მრავალსართულიანობა  
არაჩვეულებრიობა  
გამომსახველობა  
ატრაქციულობა  

კითხვა: ბუნებრივი ტურისტული რესურსების 
შეფასებისადმი მიდგომის ფორმას განეკუთვნება - 

ტექნოლოგიური  
ყველა პასუხი სწორეა  

ფსიქოლოგიური  
ფიზიკური  

კითხვა: ტურისტული ცენტრების ტიპებს არ 
განეკუთვნება - 

კულტურულ-ისტორიული  
მომლოცველობითი  

შემეცნებითი  
ეკოლოგიური  

კითხვა: რა არის „რეკრეაცია“? 

ექსკურსია ბუნებაში  
ექსკურსია არა ურბანულ სივრცეში  

ადამიანის კმაყოფილება 
მომსახურებით 

 

ადამიანის ძალის სრულფასოვანი 
აღდგენა 

 

კითხვა: რეკრეაციული რესურსების ძირითად 
მახასიათებლებს არ განეკუთვნება - 

სასიმაღლო მაჩვენებლები  
საექსკურსიო მნიშვნელობა  

პოტენციური მარაგი  
კლიმატური პირობები,  

კითხვა: ტურიზმის ბუნებრივი რესურსების 
კლასიფიკაციას არ განეკუთვნება -  

ფუნქციონალური დანიშნულება  
ტყიანობის ხარისხი  

აღდგენადობის ხარისხი  
ამოწურვადობის ხარისხი  
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რატომ არის აუცილებელი 
ტურისტული საქმიანობა? 

 

კითხვა: 

რას წარმოადგენს 
ტურისტული რესურსი? 

 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

დაახასიათე ტურიზმში 
ბუნებრივი რესურსების 
გამოყენების 
შესაძლებლობები: 

 

კითხვა: 

დაახასიათე ტურიზმში 
ისტორიულ-კულტურული 
რესურსების გამოყენების 
შესაძლებლობები: 
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situacia: qveyanaSi turizmis ganviTarebiT dainteresebuli 
mTavroba gTavazobT saTaveSi CaudgeT aRniSnuli mizniT gasawev 
saqmianobas. amasTan erTad, mzad arian gaiTvaliswinon Tqveni 
pozicia. 

amocana 1. rogor CamoayalibebdiT Tqvens Tanxmobas sakiTxTan 
dakavSirebiT da sam rogor moTxovnas dauyenebdiT 
qveynis prezidents? 

amocana 2. rogor CamoayalibebdiT Tqvens uars sakiTxTan 
dakavSirebiT da sam rogor rCevas miscemdiT qveynis 
prezidents? 

 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

საქართველოს რომელ კუთხეშია ბარაკონის ეკლესია?

რაჭაში ლეჩხუმში გურიაში

საქართველოს რომელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა ხერთვისის
ციხე?

ახალციხის ასპინძის ახალქალაქის

საქართველოს რომელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა დაშბაშის
კანიონი?

თეთრიწყაროს დმანისის წალკის

რომელ სახელმწიფოს ეკუთვნის გიბრალტარის სრუტე?

დიდ ბრიტანეთს ესპანეთს მაროკოს

რომელი კუნძულია ნაპოლეონ ბონაპარტეს სამშობლო?

სიცილია კორსიკა სარდინია
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი მესამე - ტურისტული ორგანიზაციები 
თავი მეორე  - ტურისტული ორგანიზაციების სახეები 
 

- ტურ-ოპერატორი 
- ტურ-აგენტი 
- ტურისტული პროდუქტი 
 ტურისტული მომსახურება 
 ტური 
 ტურისტული მარშრუტი 
 მომსახურების კლასები 

 

კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 
  

1. ვინ არის ტურ-ოპერატორი და რა სახის საქმიანობით არის ის დაკავებული ტურისტულ 
კომპანიაში? 

2. ვინ არის და რა საქმიანობით არის დაკავებული ტურ-აგენტი? 

3. რა მსგავსება და რა განსხვავებებია ტურ-ოპერატორისა და ტურ-აგენტის საქმიანობაში? 

4. რა მიზეზებით არის განპირობებული ტურ-ოპერატორის ბიზნესის წარმოშობა? 

5. რა არის ტურ-ოპერატორის ძირითადი ფუნქციები? 

6. სპეციალიზაციის მიხედვით რა ტიპის ტურ-ოპერატორები არსებობენ და როგორია მათი 
საქმიანობის სპეციფიკა? 

7. რა ტიპის საქმიანი კონტაქტები შეიძლება არსებობდეს ტურ-ოპერატორსა და ტურ-აგენტს 
შორის? 

8. რა სახის ცვლილებებს იწვევსვ ტურისტულ ბაზარზე რეგიონთაშორისი კონკურენციის 
გაძლიერება? 

9. როგორი ტიპის ტურ-ოპერატორები და ტურ-აგენტები საქმიანობენ საქართველოს ტურისტულ 
ბაზარზე? 

10. რამდენად ეფექტურია,, მიმდინარე ეტაპზე, ქართული ტუროპერატორი კომპანიების საქმიანობა 
და რა არის განმაპირობებლი მიზეზები? 

11. რა არის „ტურისტული პროდუქტი“? 

12. რა ტიპის საწარმოო საქმიანობაა „ტურისტული მომსახურება“ და რას წარმოადგენს იგი? 

13. მოხმარების ხასიათიდან გამომდინარე რით განსხვავდება ტურისტული მომსახურება? 

14. რას წარმოადგენს და რა განსხვავებებით ყალიბდება ტურები? 

15. რა არის და რა შინაარსი აქვს ვაუჩერს? 

16. რას წარმოადგენს და რა ნიშნებით ხასიათდება „ტურისტული მარშრუტი“? 

17. რას ნიშნავს და რა ტიპის საფეხურებრივი გრადაცია გააჩნია „მომსახურების კლასს“? 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

რომელი კუთხის ხალხს ეხურა თავზე 
ფაფანაკი? 

გურულებს  
იმერლებს  
მეგრელებს  
ხევსურებს  

რომელ ბრძოლაში შეაკვდა მტერს 300 
არაგველი? 

მარაბდის  
დიდგორის  
კრწანისის  
ანისის  

ვინ მეფობდა საქართველოში, როდესაც აიგო 
სვეტიცხოველი? 

გიორგი I  
გიორგი II  

გიორგი V- ბრწყინვალე  
გიორგი X   

სად მოკლეს ილია ჭავჭავაძე? 

ყვარელთან  
საგურამოსთან  
წიფლიანთან  
წიწამურთან  

 
 

რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

ბარისა და მთის კლასის რამდენი ძირითადი 
ბუნებრივი ლანდშაფტი გამოიყოფა 
საქართველოში? 

10  
9  

11  
15  

რომელია საქართველოში ყველაზე დიდი 
ზომის მყინვარი? 

წანერი  
ლეხზირი  
ტვიბერი  
ადიში  

ზღვის დონიდან რა სიმაღლეზე იწყება 
საქართველოში „მთიანი ტერიტორია“? 

1000 მეტრი  
800 მეტრი  

1500 მეტრი  
1200 მეტრი  

საქართველოს ტერიტორიაზე სად მოიპოვება 
ტორფი? 

ალაზნის დაბლობზე  
ქართლის დაბლობზე  

ივრის ზეგანზე  
კოლხეთის დაბლობზე  
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კითხვა: რა არის ტურ-ოპერატორის 
ბიზნესის წარმოშობის საფუძველი? 

ტურისტული ორგანიზაციის სტუქტურული 
სრულყოფა 

 

ინტერნეტ-ტექნოლოგიების დანერგვა  
მასობრივი ტურიზმის ფორმირება და 
ტურისტული პროდუქტის გართულება 

 

მოთხოვნილების ზრდა კვალიფიციურ 
პერსონალზე 

 

კითხვა: ტურ-ოპერატორის ძირითად 
ფუნქციებს არ განეკუთვნება - 

ტურისტების მოთხოვნების შესწავლა  
ტურის ფორმირება  

ტურის თვითღირებულების განსაზღვრა  
ტურისტების საექსკურსიო მომსახურება  

კითხვა: ტურ-ოპერატორი სპეციალი-
ზებული შეიძლება იყოს 

ყველა პასუხი სწორეა  
განთავსების ადგილზე  

ტურისტების ინტერესებზე  
ადგილმდებარეობაზე  

კითხვა: ვინ არის ინიციატივიანი 
ტურ-ოპერატორი? 

რომელიც ამჟღავნებს საქმიან ინიციატივას  
რომელიც აგზავნის ტურისტებს საზღვარგარეთ, ან 

სხვა რეგიონებში 
 

მიღებაზე მომუშავე ტურ-ოპერატორი  
რომელიც ემსახურება ადგილობრივ მოსახლეობას  

კითხვა: ვინ არის რეცეპტიული ტურ-
ოპერატორი? 

რომელიც ამჟღავნებს საქმიან ინიციატივას  
რომელიც აგზავნის ტურისტებს საზღვარგარეთ, ან 

სხვა რეგიონებში 
 

მიღებაზე მომუშავე ტურ-ოპერატორი  
რომელიც ემსახურება ადგილობრივ მოსახლეობას  

კითხვა: რა არის ტურისტული 
მომსახურება? 

ტურისტების მიღების ორგანიზაცია  
ტურისტების მომსახურების ორგანიზაცია  

ბაზარზე მოთხოვნადი საქონელი  
განსაკუთრებული სახის უხილავი საქონელი  

კითხვა: ტურისტულ  მომსახურებას 
არ მიეკუთვნება - 

შინაარსობრივი მომსახურება  
ტურისტების კვებით უზრუნველყოფა  

ნაციონალური, რეგიონალური  
ტურისტების განთავსება  
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

ვინ არის ტუროპერატორი? 

 

კითხვა: 

რა ტიპის სამუშაოებს 
ასრულებს ტურისტულ 
ბაზარზე ტურ-აგენტი? 

 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

როგორ შეგვიძლია 
წარმოვიდგინოთ 
ტურისტულ რესურსად 
გარემომცველი სამყარო? 

 

კითხვა: 

რას აძლებს პრაქტიკულ 
ტურიზმს „ისტორიულ-
კულტურული“ 
მემკვიდრეობა“? 
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვირტუალური სიტუაცია: თქვენ, ქართველმა ბიზნესმენმა, გადაწყვიტეთ ტურისტულ 
ბიზნესში მოსინჯოთ საკუთარი შესაძლებლობები. მანამ, სანამ კონკრეტულ ნაბიჯებს 
გადადგამთ, გადაწყვიტეთ გაანალიზოთ მსოფლიო ტურიზმის მდგომარეობა (გაერკვეთ 
ტენდენციებში), შემდეგ შეაფასოთ თქვენი მატერიალურ-ტექნიკური შესაძლებლობები და 
ასე გააკეთოთ დასკვნა. 

შეასრულე ამოცანა ლოგიკური თანმიმდევრობით: 
ა. რა დასკვნების გაკეთება შეგიძლიათ მტო-ის რეგიონალური სტატისტიკური მონაცე-

მებიდან (რომელი რეგიონები ვითარდებიან, რატომ, სტატისტიკის დინამიკიდან 
გამომდინარე რა პროცესები და როგორ შეიძლება აისახის საქართველოზე)? 

ბ. რას ნიშნავს თქვენთვის – ტურიზმში ჩაბმული ბიზნესმენისათვის, საქართველოს გეო-
პოლიტიკური მდებარეობა (როგორ გაანაწილებთ პოზიტიურ და ნეგატიურ ფაქტორებს 
– მცირე SWOT ანალიზი)?  

ც. როგორ შეაფასებთ საკუთარ რესურსულ პოტენციალს (შეფასებები, ან მცირე შჭOთ 
ანალიზი ძირითადი პარამეტრების შესაბამისად – მიღება-განთავსების, კვების ობიექ-
ტები, ტრანსპორტირება, დასვენება-გართობა-სერვისის ინფრასტრუქტურა და ა.შ.)  

დ. თქვენი მოსაზრებები (წინადადებები) საერთაშორისო ტურისტულ ბიზნესში 
ჩართვასთან (არ ჩართვასთან) დაკავშირებით (გადაწყვეტილების განმარტება) 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

აბუდელაურის ტბა - ტბა აღმოსავლეთ საქართველოში, დუშეთის მუნიცი-
პალიტეტში (მდ. როშკის წყლის მარჯვენა შენაკადი მდ. აბუდელაური),
შეადგინე უმოკლესი ტურისტული მარშრუტი თბილისიდან - ტბამდე.

------------------ ------------------ ------------------

ბაზალეთის ტბა - ქალაქ დუშეთის სამხრეთით 5 კმ-ზე. ზღვის დონიდან
879 მ. მდებარეობს. შეადგინე თბილისიდან ამ ტბამდე მისასვლელი
უმოკლესი ტურისტული მარშრუტი.

------------------ ------------------ ------------------

სად მდებარეობს ლეღვთახევის ჩანჩქერი, შეადგინე ამ ჩანჩქერამდე
მისასვლელი უმოკლესი ტურისტული მარშრუტი თავისუფლების
მოედნიდან.----------------

------------------ ------------------ ------------------

გველეთის ჩანჩქერი დარიალის ხეობაში, სოფელ გველეთთან, ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტში. რომელი დასახლებული პუნქტები უნდა გაიაროს
ტურისტმა ფასანაურიდან ამ ჩანჩქერამდე მისასვლელად?

---------------- -- ------------------ ------------------

სამწვერა ჩანჩქერი იმერეთში, სოფელ საზანოში, მდ. ძუსაზე მდებარეობს.
რომელი დასახლებული პუნქტები უნდა გაიაროს ტურისტმა ქუთაისი-
დან ამ ჩანჩქერამდე მისასვლელად?

------------------ ------------------ ------------------
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი მესამე - ტურისტული ორგანიზაციები 
თავი მესამე  - ტურისტული გადაადგილებების განმსაზღვრელი 

მოტივები 
 
- მოტივაციური ასპექტები - კლასიფიკაცია, ძირითადი ფაქტორები; 
 მოტივაციური ასპექტები ტურიზმში; 
 მოტივაციური ასპექტების კლასიფიკაცია; 
 ტურისტული მოტივაციის ძირითადი ფაქტორები; 

- კულტურა - როგორც უძველესი და უპირველესი მოტივაციური პოზიცია; 
 კულტურის ელემენტების როლი ტურისტული ინტერესების ფორმირებაში; 
 კულტურულ-ისტორიული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა და 

გამოყენება. 

 

კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 
  

1. რითი ხელმძღვანელობს ადამიანი ტურისტული მოგზაურობის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში?           

2. რას წარმოადგენს ტურიზმში „მოგზაურობისა და ტურ-პროდუქტის 
შერჩევის მოტივაცია“? 

3. რას წარმოადგენს „ტურისტული მოტივი, როგორც მოთხოვნის 
განმაპირობებელი ძირითადი კომპონენტი“? 

4. როგორ ხდება მოტივების კლასიფიკაცია? 
5. რას ნიშნავს „მთავარი და მეორადი მიზნების ურთიერთკავშირი“? 
6. მოგზაურობის მიზნიდან გამომდინარე რა სახით შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ 

„მოტივაციური შედეგები“? 
7. რა წარმოადგენს ტურისტული მოტივაციის„ დომინანტ“ და შესაბამის 

„გვერდით“ ფაქტორებს?  
8. როგორ შეიძლება განვიხილოთ ტურიზმი როგორც კულტურა? 
9. რა ტიპის ძეგლების კონცენტრაციაა აუცილებელი ტურიზმის 

განვითარებისათვის? 
10. როგორ აფასებენ „ტურისტულ კომპლექსებს“? 
11. რა წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ცვლადებს, რომლებიც წარმოადგენენ 

ტურისტული რეგიონის განმსაზღვრელ ფაქტორებს? 
12. როგორია კულტურულ-ისტორიული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა-

გამოყენების საერთაშორისო გამოცდილება? 
13. რა ასპექტები უნდა იყოს ასახული ტურიზმის პოლიტიკაში? 
14. რა არის „ადექვატური ტურიზმი“ და რაში მდგომარეობს შესაბამისი 

საერთაშორისო გამოცდილება? 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

ვინ იყო დავით აღმაშენებელი თამარ 
მეფისათვის? 

დიდი პაპა  
პაპა  

დიდი წინაპარი  
მისაბაძი წინაპარი  

რომელი ბიბლიური მეფის 
შთამომავლებად თვლიდნენ თავიანთ 
თავს ბაგრატიონები?  

გიორგის  
სოლომონის  
დავითის  
სარგონის  

რა ერქვა მასობრივ მხიარულებას 
საქართველოში, ნიღბებისა და სხვა 
აქსესუარების გამოყენებით? 

კარნავალი  
დღესასწაული  
ბერიკაობა  
ფესტივალი  

სად არის დაკრძალული დავით 
აღმაშენებელი? 

გელათის მონასტერში  
ბაგრატის მონასტერში  

სვეტიცხოვლის მონასტერში  
სამების მონასტერში  

 
 

რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

რომელ მდინარეზეა აგებული ჟინვალჰესი? 

იორზე  
არაგვზე  
ალაზანზე  
ქსანზე  

საქართველოს რომელი კუთხე არ არის 
ცნობილი ხაჭაპურით? 

კახეთი  
სამეგრელო  
იმერეთი  
აჭარა  

რუკაზე რომელი სასარგებლო წიაღისეული 
აღინიშნება შავი ტოლგვერდა სამკუთხედით? 

მარგანეცის  
ქვანახშირის  

რკინის მადნის  
ნავთობის  

  რომელია სამთო-სათხილამურო კურორტი? 

ურეკი  
საირმე  

ბაკურიანი  
წყნეთი  
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ტესტი 

 

  

კითხვა: მოგზაურობის მიზნის შესაბამისად 
მოტივაციურ ასპექტებს არ განეკუთვნება 

დასვენება  
შემეცნება  
სტუმრობა  

მასპინძლობა  

კითხვა: დასვენების სახეების შესაბამისად 
ტურისტული მოტივების პირობით 
კლასიფიკაციაში არ მოიაზრება 

ჯანმრთელობაზე ზრუნვა  
ადრენალინის მოჭარბება  

ზოგადკულტურული დონის 
ამაღლება 

 

სპორტით დაკავება  

კითხვა: ტურისტის არჩევანის განმსაზღვრელ 
ტურისტული მოტივების კატეგორიას არ 
მიეკუთვნება 

კულტურული მოტივები  
ეკონომიკური მოტივები  
სოციალური მოტივები  

ფსიქოლოგიური მოტივები  

კითხვა: ტურისტული მოტივაციის დომინანტ 
ფაქტორებს არ მიეკუთვნება 

ასაკი  
სოციალური მდგომარეობა  
ოჯახური მდგომარეობა  

ეკონომიური მდგომარეობა  

კითხვა: კულტურული მემკვიდრეობის 
ობიექტების კატეგორიას არ განეკუთვნება 

საინჟინრო ინფრასტრუქტურა  
ისტორიული დაბები და სოფლები  

სოციო-კულტურული 
ინფრასტრუქტურა 

 

არქეოლოგიური ძეგლები  

კითხვა: უმნიშვნელოვანეს ცვლადებს, რომლებიც 
წარმოადგენენ ტურისტული რეგიონის 
მიმზიდველობის განმსაზღვრელ ფაქტორებს, არ 
განეკუთვნება: 

რეგიონის შეღწევადობა  
ეთნო-კულტურული დახასიათება  
კულტურული და სოციალური 

დახასიათებ 
 

ბუნებრივი სილამაზე და კლიმატი  

კითხვა: ტურიზმის განვითარების პოლიტიკამ არ 
უნდა ასახოს შემდეგი ძირითადი ასპექტები: 

ტურისტული რესურსების 
ჩამონათვალის მომზადება 

 

ტურისტული დანიშნულების 
ობიექტების განსაზღვრა 

 

ტურისტული ობიექტების 
ინფრასტრუქტურული 

უზრუნველყოფა 

 

ტურიზმის მიზნით ეროვნული 
ქონების გამოყენების სქემა 
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რას წარმოადგენს კულტურა 
- როგორც მოტივაციური 
კომპონენტი? 

 

კითხვა: 

კულტურული მემკვიდრეო-
ბის რა ტიპის ძეგლები 
წარმოადგენენ ტურისტულ 
პოტენციალს? 

 

 

  

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

როგორ უნდა შევძლოთ 
კულტურული მემკვიდრეო-
ბის ძეგლების დაცვა-აღდგე-
ნა და ტურიზმში გამოყენება?  

 

კითხვა: 

რას წარმოადგენს „მიჩიგანის 
უნივერსიტეტის“ (აშშ) 
ფორმატი - ადექვატური 
ტურიზმი (4 ნიშანი)? 
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სიტუაცია: თქვენ გსურთ მსოფლიო ტურისტულ ბაზარს ახალი ტურისტული პროდუქტი 
შესთავაზოთ - `არგონავტები საქართველოში~. საჭიროა ლეგენდის დღევანდელი საქარ-
თველოსათვის `მორგება~ და მისი `გაცოცხლება~ (მარშრუტის რესურსული პოტენციალის 
გათვალისწინებით, ტურისტებისათვის ისტორიის მაქსიმალური გაცოცხლება). 

გადასაწყვეტი მიკროამოცანები: 
1. მოამზადე არგონავტების ისტორიული მოგზაურობის მოკლე აღწერა, სადაც ცალკე 

გამოყოფ ამ მოგზაურობის ძირითად (ყველაზე მნიშვნელოვან) მომენტებს; 
2. თქვენი აზრით, რა შეიძლება იყოს, დღევანდელი ტურისტისათვის, ყველაზე საინტერე-

სო (მოტივაციის განმაპირობებელი) არგონავტების ლეგენდის მთელ ისტორიაში? 
3. როგორ `განთავსდება~ არგონავტების მოგზაურობის ისტორია საქართველოს დღევან-

დელ რუკაზე? 
4. რომელი მონაკვეთების `გაცოცხლება~ შეიძლება ისტორიიდან, რომლებიც ასევე 

მიმზიდველი იქნება დღევანდელი ტურიზმის ბიზნეს-ინტერესებისათვის; 
5. ნებისმიერი მსგავსი თემატური `ინკლუზივ-ტური~ ითვალისწინებს ტურისტებისათვის, 

დამატებითი მომსახურებების საშუალებით, ფულის ხარჯვის `ხელსაყრელი~ პირობების 
შექმნას. რას შესთავაზებდით დამატებით თქვენ ტურისტებს მონაკვეთების შესაბამისად? 

6. რა სახის (განათლება, კვალიფიკაცია) კადრებს მოგთხოვთ თქვენი ტურისტული 
პროდუქტის ამოქმედება? 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ევროპის რომელ სახელმწიფოშია ლეგენდარული „სტონხენჯი“ რომლის
შექმნის დრო, მიზანი, ფუნქციური დანიშნულება და ბევრი სხვა ნიშანი
ისეთივე საიდუმლეობით არის მოცული, როგორც პირამიდები?

ესპანეთი შვეიცარია ინგლისი

რომელ კონტინენტზეა ჩამქრალი ვულკანი კილიმანჯარო?

ჩრდ. ამერიკა აფრიკა ავსტრალია

რომელი ძეგლი არ მიეკუთვნება მსოფლიოს შვიდ საოცრებას არც ძველი
და არც ახალი ვერსიით?

აკროპოლისი 
(ათენი) ჩიჩენ-იცა (მექსიკა) კოლიზეუმი (რომი)

რომელ ქალაქს არ შეუცვალეს სახელი საქართველოში
დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ?

ოზურგეთი სენაკი წყალტუბო

რომელ ძვირფას ქვას შეადარა აკაკი წერეთელმა საქართველოს მიწა?

ლალი ზურმუხტი მარგალიტი
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 

რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ნაწილი მესამე - ტურისტული ორგანიზაციების საქმიანობა 
თავი მეოთხე  - თანამედროვე ბიზნეს-კლასტერი და განვითარების 

სოციო-ფსიქოლოგიური ასპექტები 
 

- ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები (პოზიტივი/ნეგატივი); 
- ტურიზმის გავლენა საზოგადოების ცხოვრებაზე;  
- ეკოლოგია და გარემოს დაცვა - თანამედროვე სამყაროს მოტივაციური 
განაწესი;  

- თანამედროვე ტურისტები - გადაადგილების უმთავრესი მოტივატორები -
ტიპოლოგია; 

- XXI საუკუნის ტურისტი - აქტივობისა და ინტერესების განმსაზღვრელი 
ფაქტორები. 

რას წარმოადგენს ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი პოზიტიური ფაქტორები? 

კითხვები განვლილი მასალის გამეორებისთვის 
  

1. რას წარმოადგენს ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი პოზიტიური ფაქტორები? 

2. რას წარმოადგენს ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ნეგატიური ფაქტორები? 

3. რას წარმოადგენს ტურიზმზე მოქმედი გარე და შიდა ფაქტორები? 

4. რა შეიძლება ითქვას ტურიზმის განვითარების სოციალურ ფაქტორებზე? 

5. რა შეიძლება ითქვას ტურიზმის განვითარების დემოგრაფიულ ფაქტორებზე? 

6. რა ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს ტურიზმზე მეცნიერებისა და ტექნიკის, ტრანსპორტის 
განვითარებამ? 

7. რა ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს ტურიზმზე ეკოლოგიურმა ცვლილებებმა? 

8. რა ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს ტურიზმზე კლიმატურმა ფაქტორებმა და სეზონურობამ? 

9. რა სახის დადებითი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს ტურიზმის განვითარებამ 
ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრებაზე? 

10. რა სახის უარყოფითი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს ტურიზმის განვითარებამ 
ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრებაზე? 

11. რა არის „მდგრადი განვითარება“ და როგორია მისი წარმოშობის მიზეზები? 

12. როგორია თანამედროვე სამყაროს დამოკიდებულება „მდგრადი განვითარების“ 
ამოცანებისადმი, როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა? 

13. რას წარმოადგენს „მდგრადი განვითარების“ 3 ფუნდამენტური პრინციპი? 

14. რა არის მდგრადი ტურიზმი - როგორც მოდელი და პროცესი? 

15. როგორი ტიპის ტურისტული როლები არსებობს ტიპოლოგიის შესაბამისად? 

16. რას წარმოადგენენ  XXI საუკუნის ტურისტის აქტივობის განმსაზღვრელი ფაქტორები? 

17. რას წარმოადგენს ტურისტული ადგილი და როგორია მისი როლი ტურისტული 
მოგზაურობის მოტივაციაში? 
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გვახსოვს თუ არა საქართველოს ისტორია? 

რომელია მათ შორის უძრავი (თარიღი არ 
გადადის) ქრისტიანული დღესასწაული? 

ამაღლება  
ბზობა  

აღდგომა  
ნათლისღება  

რომელი ქართული ხალხური სიმღერაა 
საგალობელი? 

ჩელა  
ხასანბეგურა  
ჩაკრულო  

შენ ხარ ვენახი  

დემეტრე მეორეს (თავდადებული) მამა იყო: 

ლაშა-გიორგი  
გიორგი ბრწყინვალე  

დავით ულუ  
დავით ნარინი  

რა ერქვა ქართული წარმართული რელიგიის 
მიხედვით მევენახეობა-მეღვინეობის 
ღვთაებას? 

აგუნა  
კოპალა  
ლაშარი  
არმაზი  

 
 

რამდენად ვიცთ ჩვენი სამშობლოს გეოგრაფია? 

რა ჰქვია წიგნს, რომელშიც შეტანილია 
გადაშენების პირას მყოფი მცენარეთა და 
ცხოველთა სახეობები?  

ენციკლოპედია  
ლექსიკონი  

წითელი წიგნი  
ყვითელი წიგნი  

სად მდებარეობს „მაჭახელას ეროვნული 
პარკი“? 

კახეთში  
აჭარაში  

შიდა ქართლში  
ქვემო ქართლში  

რომელი პოპულარული ტურისტული 
ობიექტია ყუმისთავის მღვიმეში? 

პრომეთეს მღვიმე  
სათაფლიის მღვიმე  
იაზონის მღვიმე  
საკაჟიის მღვიმე   

რომელი მუნიციპალიტეტია შაქრის 
წარმოების ცენტრი საქართველოში? 

მარნეული  
დედოფლისწყარო  

ქარელი  
კასპი  
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ტესტი 

 

  

კითხვა: ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედ 
უმნიშვნელოვანეს გარე ფაქტორებს არ 
განეკუთვნება 

ბუნებრივი  
ეკონომიური  
სოციალური  

დემოგრაფიული  

კითხვა: ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედ 
უმნიშვნელოვანეს გარე ფაქტორებს 
განეკუთვნება 

ბუნებრივი  
ტექნოლოგიური  
გეო-პოლიტიკური  
ინფორმატიკული  

კითხვა: თავისუფალი დროის ხანგრძლივობის 
ზრდასთან ერთად თანამედროვე ტურიზმში 
ჩამოყალიბდა ტენდენცია: 

„მოგზაურობა მიმდევრობით“  
„მოგზაურობა უწყვეტად“  

„მოგზაურობა ინტერვალებით“  
„მოგზაურობა ნაწილობრივ“  

კითხვა: 21-ე საუკუნის ტურიზმი გარდაიქმნა 
პრივილეგიად: 

რჩეულთათვის  
გადაღლილთათვის  
ასაკოვანთათვის  

უმრავლესობისათვის  

კითხვა: ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედ 
შიდა ფაქტორებს, რომლებიც პირდაპირ 
კავშირში არიან მოთხოვნა-მიწოდებასთან არ 
განეკუთვნება: 

სასტუმროების კომფორტი  
ინფორმირებულობის ზრდა  
არჩევანის ცვალებადობა  

კადრებით უზრუნველყოფა  
კითხვა: ადგილობრივი მოსახლეობის 
ცხოვრებაზე ტურიზმის დადებითი ზეგავლენის 
ასპექტებს არ განეკუთვნება: 

კულტურის კომერციალიზაცია  
ახალი სამუშაო ადგილები  

შემოსავლების ზრდა  
ხალხური რეწვის აღორძინება  

კითხვა: ადგილობრივი მოსახლეობის 
ცხოვრებაზე ტურიზმის უარყოფითი 
ზეგავლენის ასპექტებს არ განეკუთვნება: 

კულტურის კომერციალიზაცია  
ატრაქციულობის ზრდა  

ცხოვრების წესის „ეროზია“  
თვითმყოფადობის დაკარგვა  

კითხვა: მდგრადი განვითარების ფუნდამენტურ 
პრინციპებს არ განეკუთვნება: 

ეკოლოგიური მდგრადობა  
სოციალური მდგრადობა  

სტრუქტურული მდგრადობა  
ეკონომიკური მდგრადობა  
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ღია კითხვა - 3 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რას წარმოადგენს 21-ე 
საუკუნის მთავარი გამოწვევა 
- „მდგრადი განვითარება“?
  

 

კითხვა: 

რა განეკუთვნება ტურიზმის 
განვითარებაზე მოქმედ 
უმნიშვნელოვანეს გარე 
ფაქტორებს? 

 

 

ღია კითხვა - 5 ქულიანი ვარიანტი 

კითხვა: 

რა მიეკუთვნება ადგილობ-
რივი მოსახლეობის ცხოვ-
რებაზე ტურიზმის 
დადებითი ზეგავლენის 
ასპექტებს? 

 

კითხვა: 

რა მიეკუთვნება ადგილობ-
რივი მოსახლეობის ცხოვ-
რებაზე ტურიზმის 
უარყოფითი ზეგავლენის 
ასპექტებს? 
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ყურადღება! საშინაო დავალება მათთვის ვინც უნივერსიტეტში ცოდნის 
მისაღებად მოვიდა! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვირტუალური სიტუაცია: `ბატონო მენეჯერო (თქვენ მოგმართავენ!), ჩვენ ავსტრიელი 
ახალგაზრდები ვართ, რომლებიც დიდი ინტერესით ვსწავლობთ მსოფლიოს მაღალმთიან 
ქვეყნებს. ახლახან გავიგეთ საქართველოს არსებობის შესახებ და გვსურს თქვენი კომპანიის 
დახმარებით გავეცნოთ მას. არის ერთი პრობლემა – ჩვენ საერთოდ არაფერი არ ვიცით 
თქვენს შესახებ, ამდენად მთლიანად თქვენს შემოთავაზებაზე ვართ დამო-კიდებული. 
ველით თქვენს პროგრამას.~  

შეასრულე ამოცანა ლოგიკური თანმიმდევრობით: 

ა. მოამზადეთ საპასუხო წერილი წინადადების მიღების შინაარსით და მოკლე (მაგრამ 
კომ-პლექსური) ინფორმაცია საქართველოზე, როგორც მაღალმთიან ქვეყანაზე; 

ბ. მოამზადეთ სპეციალური (პრინციპში სარეკლამო) ინფორმაცია საქართველოს მაღალ-
მთიანი რეგიონების შესახებ (სასურველია ფოტო მასალითა და რუკებით); 

ც. რუკების გამოყენებით მოამზადეთ მარშრუტი – `საქართველოს მაღალმთიანი რეგიო-
ნები~ (ლეგენდის სახით ჩამოაყალიბეთ მარშრუტის მოკლე აღწერა, სატრანსპორტო 
საშუალებები, ღამისთევის ადგილები და პირობითი ქრონომეტრაჟი); 

დ. მოამზადეთ წერილი, რომლითაც თქვენს სავარაუდო კლიენტებს გააცნობთ თითოეული 
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარის ყველაზე დამახასიათებელ (სარეკლამო) პოზიციებს; 

ე. მოამზადეთ ხელშეკრულების ფორმა, რომლის თანახმადაც წინასწარ ჩამოაყალიბებთ 
თქვენი და თქვენი კლიენტების პასუხისმგებლობის საკითხებს (პოზიციებს). 

სიტუაციური ანალიზი / საპროექტო დავალება  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ზოგადი ინტელექტი - ის, რაც აუცილებლად გჭირდებათ ტურიზმში! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პირველად რომელი ქართველი ფეხბურთელი იყო დასახელებული
მსოფლიოს სიმბოლურ ნაკრებში? (აღნიშნე სწორი პასუხი))

მიხეილ მესხი სლავა მეტრეველი მურთაზ 
ხურცილავა

სპორტის რომელ სახეობაში არ ჰყოლია საქართველოს მსოფლიოს
ჩემპიონი?

ჭადრაკში ჩოგბურთში ძალოსნობაში

რომელმა გენიალურმა იტალიელმა ხელოვანმა მოხატა სიქსტინის
კაპელა?

ლეონარდო და 
ვინჩიმ რაფაელ სანტიმ მიქელანჯელო 

ბუონაროტიმ

რომელ დასაკრავ ინსტრუმენტს ამზადებდა სტრადივარიუსი?

ვიოლინოს ჩელოს გიტარას

რომელ ქალაქშია სახელგანთქმული „დახრილი კოშკი“?

რომში ფლორენციაში პიზაში
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მოდით ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება გამოვცადოთ ორი პოზიციის 
შესაბამისად: 

1. როგორ ვიცნობთ ჩვენს დედაქალაქს; 
2. როგორ ვიცნობთ დანარჩენ საქართველოს. 

 რა შეგიძლია გვითხრა ამ ადგილის შესახებ (ჩაწერე 
ძირითადი!) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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და კვლავ ჩვენი ვიზუალური მეხსიერება - როგორ ვიცნობთ ჩვენს 
სამშობლოს და ზოგადად სამყაროს? 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 

 რა იცი იმის შესახებ, რასაც ხედავ (ჩაწერე) 
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ტრადიციულ სწორ პასუხებს მოცემული თავებისა და დავალებების 
შესაბამისად წიგნის ბოლოში არ ვიძლევით, ჩვენი აზრით ასე საინტერესო 
აღარაფერი იქნებოდა.  

ჩვენი მიზანი არა იმის გამოვლენაა, ვინ რა არ იცის, არამედ იმ შრომითი 
უნარების ჩამოყალიბება, რაც გვაძლევს საშუალებას დავძლიოთ პრობლემები, 
მოვნახოთ მასალა, რომელიც გვჭირდება, ვისწავლოთ წიგნებზე, ინტერნეტში 
მუშაობის წესები.  

მიგვაჩნია, რომ თუ სწორად აიღებთ ორიენტაციას, იმასთან დაკავშირებით, 
თუ რა საკითხი სად მოვძებნოთ (რომელიმე კითხვაზე სწორი პასუხის ვერ გაცემის 
შემთხვევაში), ეს უკვე ნახევარი გამარჯვებაა! 

სხვა შემთხვევაში, სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას, თქვენი ცოდნის 
შემფასებელი თქვენი პედაგოგი იქნება. უნდა გაითვალისწინოთ ისიც, რომ 
თითოეული მათგანი თვითონ შეარჩევს დავალების ტიპსა და მიმდინარე შეფასების 
ქულის სიდიდეს, ეს სრულად მათი პრეროგატივაა, ჩვენ, ამ შემთხვევაში, თავი 
მოვუყარეთ შესაძლო დავალებების ტიპებს, რომლებსაც უკანასკნელი წლების 
განმავლობაში ვიყენებდით (ან ვერ ვიყენებდით, მაგრამ გვქონდა ამის სურვილი) 
საგანმანათლებლო პრაქტიკაში. 

გისურვებთ წარმატებებს! 

 

 


