
 

 

 

დამტკიცებულია         

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ                                                                                                                

სხდომის ოქმი № 4,  2018  წლის 17 თებერვლის  

დადგენილება №17 

  

სილაბუსის შემუშავების ინსტრუქცია    

        სილაბუსი წარმოადგენს სასწავლო პროცესის ძირითად ელემენტს. ის განსაზღვრავს 

საგნის სწავლების  გეგმას, და გარდა ამისა, აწესრიგებს  ლექტორისა და სტუდენტის 

ურთიერთობას. სასწავლო კურსის დაწყებისას  სტუდენტმა სილაბუსის მეშვეობით  უნდა 

გაიგოს, თუ რა და როგორ უნდა ისწავლოს, რომ სასურველ შედეგს მიაღწიოს. მეორე მხრივ, 

სილაბუსის საშუალებით უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას შეუძლია შეამოწმოს ლექტორის 

აკადემიური  მუშაობის ხარისხი. და ბოლოს, სილაბუსი ქმნის თავად საგნის სწავლების  

განვითარების წინაპირობებს. 

სილაბუსის შედგენის დროს აუცილებელია გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები, 

რომლებიც დაგეხმარებათ  ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  სილაბუსის 

ფორმის შესავსებად. 

პროგრამის დასახელება :  მიუთითეთ  სახელწოდება იმ პროგრამისა, სადაც ხორციელდება  

სასწავლო კურსი; 

სასწავლო კურსის დასახელება: მიუთითეთ სასწავლო კურსის სრული სახელწოდება; 

სასწავლო კურსის კოდი: 

კოდის მინიჭება სასწავლო პროცესის მართვისა და  სტუდენტთა  რეგისტრაციის სამსახურის 

ფუნქციაა. 

სასწავლო კურსის სტატუსი: 

მიუთითეთ სასწავლო კურსი  სავალდებულოა, არჩევითია თუ  მაინორის არჩევითია; 

ფაკულტეტი: 

მიუთითეთ ფაკულტეტი, სადაც იკითხება  სასწავლო კურსი; 

სწავლის საფეხური: 

მიუთითეთ სწავლის საფეხური: ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, პროფესიული; 

კურსი: 



 

 

 

მიუთითეთ კურსი, რომელზეც იკითხება სასწავლო კურსი; 

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა: 

 მიუთითეთ რამდენი სემესტრი გრძელდება სასწავლო კურსი; 

ECTS:   მიუთითეთ  სასწავლო კურსის კრედიტები, საკონტაქტო და და დამოუკიდებელ 

მუშაობაზე გათვალისწინებული საათების რაოდენობა. საკონტაქტო საათები წარმოადგენს 

ცხრილით გათვალისწინებული მეცადინეობების (ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა და 

ა.შ.) საათებს: დამოუკიდებელი მუშაობისათვის გათვლილ საატებში გათვალისწინებული 

უნდა იყოს საათების ის საშუალო რაოდენობა, რომელიც სტუდენტს სჭირდება მოცემულ 

საგანში მიმდინარე მეცადინეობების,   გამოცდებისათვის მზადებისას. 

საკრედიტო სისტემაში ერთი კრედიტი = 25 საათს. აკადემიურინ და ასტრონომიული 

საათები გათანაბრებულია გათვლების გამარტივების მიზნით. შესაბამისად, კრედიტების 

გამოთვლისათვის საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის საათების ჯამი უნდა გაიყოს 

25-ზე. 

სტუდენტის დატვირთვა ECTS-ის მიხედვით, არის დრო, რომელიც საჭიროა ნებისმიერი 

ტიპის სასწავლო საქმიანობის განხორციელებისათვის, როგორიცაა ლექციებსა და 

სემინარებზე დასწრება, დამოუკიდებელი სწავლა, პროექტებისა თუ გამოცდების მომზადება, 

საველე და საწარმოო პრაქტიკა და ა.შ. 

ლექტორის/ პრაქტიკული მეცადინეობის მასწავლებლი ს  კოორდინატები (ფორმის მიხედვით) 

სასწავლო კურსის ფორმატი: მითითეთ რა ფორმატით მიმდინარეობს ამ კურსის სწავლება:  ლექცია, 

სემინარი / პრაქტიკული სამუშაო და სხვ. 

სასწავლო კურსის მიზანი: მოკლედ აღწერეთ კურსის ძირითადი მიზნები და ამოცანები, 

სილაბუსის ეს ნაწილი ზოგად წარმოდგენას უნდა იძლეოდეს იმის შესახებ, თუ რისთვის 

არის ამ კურსის შესწავლა საჭირო. 

სწავლის შედეგები:  სწავლის შედეგები (ცოდნა და გაცნობიერება, ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი, დასკვნის გაკეთების უნარი, კომუნიკაციის უნარი, სწავლის უნარი, 

ღირებულებები) უნდა დაიწეროს ვრცლად, თქვენი საგნის სპეციფიკის გათვალისწინებით 

კვალიფიკაციათა ჩარჩოში აღწერილი კომპეტენციების შესაბამისად ბაკალავრიატის, 

მაგისტრატურის, პროფესიული განათლების პარამეტრების მიხედვით. კერძოდ, შედეგში 

უნდა აისახოს დარგის ფარგლებში რა თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ უნარებს 

გამოუმუშავებს სტუდენტს აღნიშნული კურსი, კურსის რა ძირითადი საკითხები ეცოდინება 

მას კურსის გავლის შემდეგ და კურსის სწავლების განმავლობაში რა ზოგადი უნარები 

(ჯგუფური მუშაობის, პრეზენტაციის, ლოგიკური დასკვნის, ანალიტიკური აზროვნების, 

წერის,  დამოუკიდებელი აზროვნების, კვლევისა და კვლევისათვის საჭირო ინფორმაციის 

მოპოვების და სხვ) შეიძლება გამოუმუშავდეს სტუდენტს.  



 

 

 

სწავლების მეთოდები:   

სწავლის მეთოდები უნდა შეესაბამებოდეს სწავლის შედეგებს. უნდა გამოიყენებოდეს 

სწავლების ისეთი ფორმები, რაც ხელს შეუწყობს განსხვავებული კომპეტენციების  

ჩამოყალიბებას. კერძოდ, ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა, სემინარი, პრეზენტაცია, 

ზეპირი გამოკითხვა, დისკუსია და ა. შ. სწავლების მეთოდები ბაკალავრებისათვის: 

გონებრივი იერიში, დისკუსია/დებატები,  ჯგუფური მუშაობა,  შემთხვევის ანალიზი, 

დემონსტრირების მეთოდი, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი... 

სწავლების მეთოდები მაგისტრებისათვის: ევრისტიკული მეთოდი, დისკუსია/დებატები, 

თანამშრომლობითი დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, წიგნზე მუშაობის 

მეთოდი... (სწავლებისა და სწავლის მეთოდებს გაეცანით დანართში (დანართი # 1) ,, 

სწავლებისა  და სწავლის მეთოდების გზამკვლევი’’. 

 

შენიშვნა: კურსის სწავლის მიზანი, სწავლის შედეგები და სწავლების მეთოდები თავსებადი უნდა 

იყოს. არ არის აუცილებელი, რომ კონკრეტული საგანი იძლეოდეს ყველა ზოგად კომპეტენციას. 

სილაბუსში უნდა ჩანდეს, თუ რა ზოგად კომპეტენციებს ავითარებს ეს საგანი.  

შეფასების სისტემა: 

1. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა შეფასება სწავლების 

ყველა საფეხურზე საგანმანათლებლო პროგრამების (პროფესიული საგნობრივი 

საგანმანათლებლო პროგრამა; ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტებში ხორციელდება შემდეგი წესით: 

ა. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში (სასწავლო კურსი, პრაქტიკა, 

საბაკალავრო ნაშრომი ან სხვ.) და სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტში (სამაგისტრო 

ნაშრომი) შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. 

ბ. სასწავლო კურსი ათვისებულად ითვლება, თუ სტუდენტის საბოლოო შეფასება 

ტოლია  ან მეტია 51%. 

გ. საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება დადებითია, თუ ნაშრომის შეფასება 

ტოლია  ან მეტია 51%. 

2. შეფასების სისტემით დასაშვებია 

ა)   ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 

ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასება: 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 



 

 

 

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 

სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 

3. სასწავლო კომპონენტში უარყოფითი შეფასების (FX)  მიღების შემთხვევაში სტუდენტს 

დამატებით  დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში (საბაკალავრო 

ნაშრომის განმეორებით მომზადება იმავე ან მომდევნო სემესტრში). დამატებითი 

გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 

დღეში. (სსიპ სამცხე-ჯავახეთის საელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 

წლის 14 სექტემბრის #46  დადგენილებით (ოქმი #7)). სტუდენტის მიერ დამატებით 

გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული 
ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების 
გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის 

მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

4. სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სემესტრული შეფასების ფორმებია: 

 შუალედური შეფასებები (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი); 

 დასკვნითი შეფასება. 

5. სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემაში შეფასების ფორმებს შორის ხვედრითი 

წილის განაწილება ხდება სასწავლო კომპონენტის სილაბუსით. ასევე სილაბუსით 

განისაზღვრება სასწავლო კომპონენტის შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და 

კრიტერიუმები. 

6. საბოლოო შეფასება გამოითვლება შუალედური და დასკვნითი შეფასებების დაჯამების 

საფუძველზე. 

7. შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრული უნდა იყოს მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვრდრითი წილი 

არ უნდა აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60 %-ს. სასწავლო კურსის პედაგოგი 

უფლებამოსილია შეფასების კომპონენტშიც განსაზღვროს მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი. 

8. შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების ჯამი 

უნდა შეადგენდეს 51 ქულას. 

9. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც სილაბუსით 

გათვალისწინებული შუალედური შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარ/ზღვრები დაძლეული აქვს. შესაძლებელია შუალედური შეფასებების 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის მისაღწევად დასკვნით გამოცდამდე სტუდენტმა 

განმეორებით ჩააბაროს სილაბუსით გათვალისწინებული შუალედური კომპონენტები. 

10. დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე 

ნაკლები შეფასების მიღების შემთხვევაში, თუ სტუდენტს შუალედური 

შეფასებებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 41-50%, განმეორებით 

აბარებს დასკვნით გამოცდას. ხოლო, თუ სტუდენტი დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით 

დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლებ შეფასებას მიიღებს და 

სტუდენტს შუალედური შეფასებებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური 

შეფასების 40% დანაკლები, საბოლოო შეფასებად უფორმდება F-0. ასეთ შემთხვევაში 

სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

11. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო 

კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50% მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფორმდება 

F-0 შეფასება და სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  



 

 

 

12. შუალედური  და დასკვნითი გამოცდები საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო 

კურსის (საგნის) თავისებურების გათვალისწინებით, ტარდება  წერილობით, ზეპირად ან 

ელექტრონულად. დასკვნით გამოცდებს ატარებს უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი.  

13. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწვლო კომპონენტის / 

კომპონენტების კრედიტების ჯამური რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 კრედიტს. 

14. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწვლო კომპონენტის / კომპონენტები 

უნდა შეფასდეს ამ თავის 2 მუხლით გათვალისწინებული სისტემით.  

 

13. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე 

შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტის 

სასწავლო საქმიანობა თეორიის კომპონენტის  ფარგლებში მოიცავს ლექციაზე 

დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, დამოუკიდებელ მეცადინეობასა და გამოცდების 

მომზადება-ჩაბარებას, ხოლო პრაქტიკის კომპონენტის ფარგლებში – პრაქტიკულ 

მეცადინეობასა და გამოცდის ჩაბარებას. 

14. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 

შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამემის შემთხვევაში, კრედიტების 

განაწილების, პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის (დატვირთვის) და 

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი განისაზღვრება შესაბამისი 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის ჩარჩოდოკუმენტით ან/და მოდულით. 

 

სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობა: 

მიუთითეთ რომელი საგანი წარმოადგენს აღნიშნულ კურსზე დაშვების სავალდებულო 

წინაპირობას. თუ სასწავლო კურსის ათვისება სპეციფიკური ხასიათის ცოდნას, ან ამა თუ იმ 

საგნის სავალდებულო წესით წინასწარ შესწავლას არ საჭიროებს, მაშინ აღნიშნეთ, რომ 

სასწავლო კურსს შესწავლის წინაპირობა არ გააჩნია. სავალდებულო სახელმძღვანელოთა 

ჩამოთვლისას მიუთითეთ, ყველა ეს სახელმძღვანელოა საჭირო ამ კურსის ათვისებისთვის, 

თუ ეს ალტერნატიული ვარიანტებია. თუ ამ სასწავლო კურსის სწავლებისას სტუდენტს 

სჭირდება რამდენიმე ძირითადი სახელმძღვანელო, მაშინ აუცილებლად მიუთითეთ, ამ 

სახელმძღვანელოს რომელი თავები/პარაგრაფებია საჭირო. 

 სავალდებულო ლიტერატურა: 

მიუთითეთ სავალდებულო ლიტერატურა, მითითებისას გაითვალისწინეთ შედარებით 

ახალი გამოცემული  ლიტერატურა, შეისწავლეთ ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი, თუ 

თქვენთვის საჭირო ლიტერატურა არ არის, დასვით საკითხი მისი შეძენის თაობაზე, ან 

იზრუნეთ ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნაზე.  10 სტუდენტზე უნდა მოდიოდეს  ერთი 

წიგნი.  

თუ ძირითადი სახელმძღვანელო არ არის ქართულ ენაზე, მაშინ კურსის შესწავლის 

წინაპირობებში აღნიშნული უნდა იყოს, რომ სტუდენტს მოეთხოვება სახელმძღვანელოს 

ენის ცოდნა. ამიტომ რეკომენდებული არ არის  უცხოენოვანი სახელმძღვანელოს მითითება 

(გამონაკლისი - უცხო ენა). 



 

 

 

დამატებითი  ლიტერატურა: 

მიუთითეთ ყველა ის წიგნი, სამეცნიერო სტატია, ვებ-გვერდი და სხვა სასწავლო მასალა, 

რომელსაც იყენებთ სწავლებისას. 

სასწავლო კურსის შინაარსი და კალენდარული გეგმა: 

შეავსეთ  ფორმის მიხედვით. 

 

ლექციის / სემინარის / პრაქტიკუმის / ლაბორატორიული სამუშაოს და ა.შ. განრიგი 

კვირა ფორმატი 
ლექციის / სემინარის / პრაქტიკუმის / 

ლაბორატორიული სამუშაოს და ა.შ. თემა 

ლიტერატურა შესაბამისი 

გვერდების მითითებით 

1 

ლექცია (სთ)   

სემინარი (სთ)   

პრაქტიკუმი (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 

  

2 

ლექცია (სთ)   

სემინარი (სთ)   

პრაქტიკუმი (სთ)   

 

 

დანართი 1. 

 

 

სწავლებისა და სწავლის მეთოდების გზამკვლევი 

 

 

სწავლების პროცესში, რომელიმე კონკრეტული საკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი 
მეთოდით. პროფესორს სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ხშირ 
შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. მაგ., ლექციაზე ლექტორი სალექციო მასალას 



 

 

 

ვიზუალური პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს, რომელსაც თან ახლავს ვერბალური განმარტება; 
იმართება დისკუსია, სტუდენტს დამოუკიდებელი მუშაობის შესასრულებლად მიეცემა  დავალება, 
რომელსაც იგი ასრულებს წიგნზე მუშაობის სახით, ჩანაწერის გაკეთების გზით და სხვ. ამრიგად, 
სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთში გადადიან.   

  

სწავლა-სწავლების მეთოდების მრავალგვარი კლასიფიკაცია არსებობს, გთავაზობთ ყველაზე 
გავრცელებულ ვარიანტებს.  
 

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი  A  

1. ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 
2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი. 
3. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 

ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, 
რეფერატის, ან ესეს შესრულება,  და ა.შ. 

4. ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი   თავის 
მხრივ  გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება,  ვიდეომასალების ჩვენება, 
დინამიკური ხასიათის მასალა და სხვ. 

5. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს 
პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე 
დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას, მაგალითად: საწარმოო და პედაგოგიური 
პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ. 

 

 მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი   B     

1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული 
მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და 
აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ  შემოიფარგლება 
მხოლოდ პროფესორის  მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს 
კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

2. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა -  ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 
ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები 
ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ 
წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში 
წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება.  ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა 
სტუდენტის  მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის 
მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

4. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 
თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის 
თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს 
პრობლემაზე,ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს. 

5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ 
გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და 
მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება.   

6. შემთხვევის ანალიზი (Case study)  -  პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე 
განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად 
შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, მედიცინის სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული 



 

 

 

პაციენტის ავადმყოფობის ისტორიის  განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში ეს შეიძლება იყოს 
კონკრეტული, ვთქვათ ყარაბახის (სომხეთ-აზერბაიჯანის) კონფლიქტის ანალიზი და ა. შ. 

7. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის 
ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ  მაქსიმალურად მეტი, სასურველია 
რადიკალურად განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. 
აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის 
განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის 
პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:  

 პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა. 
 დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული 

იდეების კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე). 
 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას 

ავლენს დასმულ საკითხთან. 
 კვლევის მიზანთან  იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების 

განსაზღვრა. 
 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით. 
 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის 

საუკეთესო საშუალების გამოვლენა. 

8. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური 

თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და 
ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც  დისკუსია, 
როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად 
გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის  უნარს.   

9. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 
გულისხმობს.   შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია., ხშირ 
შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად  აუდიო და  ვიზუალური გზით მივაწოდოთ 
სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც 
მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ 
სასწავლო მასალის აღქმის  სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება 
მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად 
წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს, 
როგორიცაა, მაგალითად, მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე 
თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული სახე მიიღოს, როგორიცაა 
მრავალსაფეხურიანი საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტის ჩატარება. 

10. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი. 
 სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის 

ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან 
კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის 
გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ. 

 სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის 
გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის 
აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან 
კონკრეტულისაკენ. 

 სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც 
ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული 
პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება. 



 

 

 

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული 
საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.ეს მეთოდი ხელს 
უწყობს  პრობლების, როგორც მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.   

11. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 
პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 
განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

12. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ 
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 
მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

13. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი მოიცავს სწავლების სამ სახეს: 
 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და 

სტუდენტების საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო  მასალის გადაცემა 
ხორციელდება  ელექტრონული კურსის საშუალებით. 

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი 
მიმდინარეობს დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი  ხორციელდება საკონტაქტო 
საათების ფარგლებში. 

 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას 
პროფესორის  ფიზიკური თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან 
ბოლომდე   დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით მიმდინარობს. 

 

მოცემული ძირითადი მეთოდების გარდა არსებობს სწავლების უამრავი მეთოდი, რომლის შერჩევა 
მასწავლებელს შეუძლია კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე.  
 

იხილთ სასარგებლო ბმულები : 

 

ფრანგულენოვანი საიტები 

http://www.pedagonet.com/other/STRTGIE.htm 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001365/136583f.pdf 

http://www.dismoitic.net/Trois-categories-de-methodes-d.html 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/hygiene/elem/meth.html 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/hygiene/elem/metha.html 

 

გერმანულენოვანი საიტები 

http://www.learnline.de/angebote/methodensammlung/liste.php 

http://www.fachdidaktik-einecke.de/7_unterrichtsmethoden/hauptseite_unterrichtsmethoden.htm 

http://www.uni-koeln.de/ew-fak/konstrukt/didaktik/frameset_uebersicht.htm 

http://www.bpb.de/publikationen/03473755426377400322607236008220,0,0,Methodenkiste.html 

http://www.wcer.wisc.edu/archive/cl1/CL/default.asp 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/health/health6-9/approach.html 

http://www.verbraucherbildung.de/projekt01/d/www.verbraucherbildung.de/methodenkoffer 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Unterrichtsmethoden  

http://www.neue-lernkultur.de/keynotes.php 

 

ინგლისურენოვანი საიტები 

http://www.tla.ed.ac.uk/resources/course-org/Chapter8.pdf 

http://www.mondofacto.com/dictionary/contents/learning+method.html 

http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/InductiveTeaching.pdf 

http://www.pedagonet.com/other/STRTGIE.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001365/136583f.pdf
http://www.dismoitic.net/Trois-categories-de-methodes-d.html
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/hygiene/elem/meth.html
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/hygiene/elem/metha.html
http://www.learnline.de/angebote/methodensammlung/liste.php
http://www.fachdidaktik-einecke.de/7_unterrichtsmethoden/hauptseite_unterrichtsmethoden.htm
http://www.uni-koeln.de/ew-fak/konstrukt/didaktik/frameset_uebersicht.htm
http://www.bpb.de/publikationen/03473755426377400322607236008220,0,0,Methodenkiste.html
http://www.wcer.wisc.edu/archive/cl1/CL/default.asp
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/health/health6-9/approach.html
http://www.verbraucherbildung.de/projekt01/d/www.verbraucherbildung.de/methodenkoffer
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Unterrichtsmethoden
http://www.neue-lernkultur.de/keynotes.php
http://www.tla.ed.ac.uk/resources/course-org/Chapter8.pdf
http://www.mondofacto.com/dictionary/contents/learning+method.html
http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/InductiveTeaching.pdf

	სწავლებისა და სწავლის მეთოდების გზამკვლევი

