
 

 

  

 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

 

I.ფაკულტეტის დასახელება: განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

II. პროგრამის დასახელება: დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

III. უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: უმაღლესი აკადემიური განათლების II საფეხური   ( მაგისტრატურა)  

IV. საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:    აკადემიური,  ძირითადი   

V. სწავლების ენა: ქართული 

VI. მისანიჭებელი აკად. ხარისხი/კვალიფიკაცია და კოდი:  განათლების მაგისტრი (დაწყებითი საფეხურის I-IV -  ინტეგრირებული 

მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება, ქართული ენა-ლიტერატურა; I -VI ქართული ენა და ლიტერატურა); კოდი 03 

VII. პროგრამის მოცულობა:        

პროგრამის მოცულობა - 300 კრედიტი 

თავისუფალი კომპონენტების მოდული  - 53 კრედიტი (მათ შორის 17 სავალდებულო, 36  არჩევითი); 

სპეციალობის კომპონენტი, მათ შორის: 

 ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის საგნობრივი ჯგუფის მოდული  - 187 კრედიტი;  
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                     სასკოლო პრაქტიკისა და პრაქტიკის კვლევის მოდული - 60 კრედიტი. 

VIII. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე   

სწავლა შეუძლიათ  საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს (საქართველოს 
მოქალაქეს), რომელმაც გაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მიღებული ქულების კოეფიციენტებით რანჟირების 

საფუძველზე მოიპოვა უფლება ისწავლოს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და 
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 
საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.  პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ 
გამოცდებზე არჩევით საგნებად აბარებენ ისტორიას, გეოგრაფიას, ქიმიას, ბიოლოგიას ან ქართული ლიტერატურას. არჩევითი 
საგნები შერჩეულია პროგრამიდან გამომდინარე და ეფუძნება მასში შემავალი მოდულების  უკეთ ათვისების პრინციპს. 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით გავლის შემდეგ  აუცილებელი წინაპირობაა აბიტურიენტმა 
უნივერსიტეტში სასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია.  

პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქე სომხურენოვან, აზერბაიჯანულენოვან, აფხაზურენოვან 
და ოსურენოვან აბიტურიენტებს, ვინც წარმატებით ჩააბარებს თავის მშობლიურ ენაზე უნარებს ერთიან ეროვნულ 
გამოცდებზე და გაივლის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფო 
ენის B2  დონეზე ცოდნას.  
       პროგრამაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
უცხოელი მოქალაქეებისათვის  სწავლის აუცილებელი პირობაა ქართული ენის B1+/B2  დონეზე ცოდნა, რადგან პროგრამაზე 
სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე.  უცხო ქვეყნის   მოქალაქეები წარმოადგენენ სერტიფიკატს ქართული ენის შესაბამის 
დონეზე ფლობის შესახებ, ან აბარებენ გამოცდას ქართულ ენაში. სერტიფიკატის აღება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ 
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრში უცხოელთათვის  ქართულ ენაში მომზადების 
პროგრამის ფარგლებში.  
         პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს და უცხო ქვეყნის  უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების სტუდენტებმა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის სტუდენტებმა.   სხვა 
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან მობილობის  წესით სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შიდა მობილობის ფარგლებში – უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად. ასევე 

უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად პროგრამაზე შესაძლებელია განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა 

გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში. 
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IX. პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფესორი ირმა ქურდაძე 

X. პროგრამის აკრედიტაცია:  

XI. პროგრამის განახლების თარიღი: 

XII. პროგრამის მიზანი: 

 

დაწყებითი განათლების მასწავლებლის (I-IV - ინტეგრირებული მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება, ქართული ენა-ლიტერატურა; I-

VI ქართული ენა და ლიტერატურა) ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, სტუდენტი 

აღჭურვოს მასწავლებლის პროფესიული საქმიანობისთვის საჭირო თეორიული ცოდნით,  ჩამოუყალიბოს ის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, 

ღირებულებები და კომპეტენციები, რომელიც განისაზღვრება უფროსი მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით, პროფესიული ეთიკის 

კოდექსითა და დარგობრივი მახასიათებლით. ასევე საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო აქტებით.  

პროგრამა ითვალისწინებს, მომავალ პედაგოგს მისცეს მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომების ცოდნა, რაც გულისხმობს 

თითოეული მოსწავლის უნიკალურობის გაცნობიერებას, მათი პიროვნული, სოციალურ-ემოციური და კოგნიტური განვითარებისათვის 

სწავლების დიფერენცირებული სტრატეგიების გამოყენებას, სწავლების უნივერსალური დიზაინის პრინციპების ცოდნას.    

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტებში ისეთი პრაქტიკული უნარების განვითარებას, როგორიცაა პედაგოგიური 

სიტუაციის/ინფორმაციის/მონაცემების შეფასება-ანალიზი სათანადო მეთოდებზე დაყრდნობით,  წარმატებული კომუნიკაცია, 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ფლობა და საკუთარი სასკოლო პრაქტიკის კვლევა.  

პროგრამა მიმართულია, სტუდენტებში განავითაროს ახალ გარემოში დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების, 

ავტონომიურობის უნარი, რაც ეფუძნება  პასუხისმგებლობის  გრძნობას.   ყოველივე განაპირობებს უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას, 

მულტიკულტურული გარემოს თავისებურებების  გათავისებას,   რაც საფუძველია დარგის განვითარებისათვის და ხელს უწყობს 

საზოგადოების ინტეგრაციას.   
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XIII. სწავლის შედეგი: 

 

 

პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის მოდული 

 
  

პედაგოგიურ საქმიანობას წარმართავს საგანმანათლებლო 

პოლიტიკის ძირითად პრინციპებზე, საფუძვლებსა და 

მარეგულირებელ დოკუმენტებზე დაყრდნობით 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 იცის საგანმანათლებლო სისტემის სტრუქტურა და 

მიზნები, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, 

იცნობს მასწავლებლის საქმიანობის მარეგულირებელ 

სამართლებრივ დოკუმენტებს,  ზოგადი განათლების 

ჩარჩო-დოკუმენტებს, ეროვნულ სასწავლო გეგმას. 

 გაცნობიერებული აქვს ეროვნული საგანმანათლებლო 

პოლიტიკა, პიროვნების ჩამოყალიბებაში სოციალური 

და ბუნებრივი გარემოსადმი პასუხისმგებლობის მქონე 

მოქალაქის აღზრდის განმაპირობებელი  ფაქტორების 

მნიშვნელობა.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების, 

ეროვნული სასწავლო გეგმის, სკოლის 

პრიორიტეტებისა და მოსწავლეთა საჭიროებების 

გათვალისწინებით გრძელვადიანი და მოკლევადიანი 

სასწავლო გეგემების შემუშავება.  

 შეუძლია მშობელთა (სხვა კანონიერ 
წარმომადგენელთა) ჩართულობის ხელშეწყობა 
მოსწავლეთა გააზრებულად სწავლებისათვის.  

დასკვნის გააკეთების უნარი 

 პრობლემის გადაჭრის რამდენიმე ალტერნატიული 

გზიდან ირჩევს ერთ-ერთს და ასაბუთებს 

შესაბამისობას იმ მარეგულირებელ დოკუმენტებთან, 
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რის საფუძველზეც გაკეთდა დასკვნა 

კომუნიკაციის უნარი  

 შეუძლია ეფექტური, საქმიანი თანამშრომლობა და 

ურთიერთობა მოსწავლეებთან, კოლეგებთან, თემთან, 

რაც ხელს შეუწყობს  კონფლიქტების თავიდან 

აცილებასა და  და მოგვარებას; 

სწავლის უნარი 

 შეუძლია სასწავლო გეგმის მიზნებისა და 

საჭიროებების გათვალისწინებით უწყვეტი 

პროფესიული განვითარებისათვის  თანამედროვე 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენება, სხვადასხვა სახით სიახლეების ათვისება; 

ღირებულებები 

 სწამს, რომ ზოგადი განათლების ჩარჩო დოკუმენტები  

პედაგოგიური საქმიანობის საფუძველია. 

 პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური დისციპლინების საფუძვლებს 

იყენებს მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომების 

განხორციელებისას 

 

 ცოდნა და გაცნობიერება 

 პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური დისციპლინების 

ძირითადი ასპექტების, პიროვნების განვითარებისა და 

განათლების ძირითადი თეორიების, პროფესიული 

განვითარების ძირითადი პრინციპების, ფორმების, გზების, 

თანამშრომლობითი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშემწყობი 

ფაქტორების, სტრატეგიების ცოდნაზე დაყრდნობით  

აცნობიერებს თანამშრომლობითი გარემოს მნიშვნელობასა 

და მის როლს. 

  იცის, როგორ შექმნას თითოეული მოსწავლისათვის 

თანაბრად ხელმისაწვდომი, სწავლისა და 

მოსწავლეებისადმი კეთილგანწყობილი სასწავლო გარემო,  

რაც აუცილებელია კლასის მართვისა და კონფლიქტების 

მოგვარება-პრევენციისათვის.  

 იცნობს სოციალურ-ემოციური უნარების განვითარების  

ძირითად მიდგომებს. აცნობიერებს მათ მნიშვნელობას 

მოსწავლის ინდივიდუალურობის გათვალისწინებით 
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შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის 

დაგეგმვისა და წარმართვისათვის;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია მოსწავლეების ინდივიდუალური 

თავისებურებების გათვალისწინებით  თითოეული 

მათგანის პიროვნული, სოციალურ-ემოციური და 

კოგნიტური განვითარებისათვის უსაფრთხო, 

კეთილგანწყობილი სასწავლო გარემოს შექმნა.  შეუძლია 

მოსწავლეებში სოციალურ-ემოციური უნარების 

განვითარების ხელშეწყობა მათი ასაკობრივი და 

ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით.  

 შეუძლია მოიძიოს, შეარჩიოს და გამოიყენოს დამხმარე 
რესურსები. შეუძლია მოსწავლეებში იმ უნარების 
განვითარება, რომელიც უზრუნველყოფს ICT-ის 
გამოყენებას სოციალური, ეთიკური და უსაფრთხოების 
ნორმების დაცვით.    

დასკვნის გააკეთების უნარი 

 შეუძლია  კომპლექსური სიტუაციების ანალიზი, 

პრობლემების განსაზღვრა, მოსალოდნელი შედეგების  

გააზრება და საბოლოოდ  ლოგიკური დასკვნის 

საფუძველზე  გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად 

მიღება; 

კომუნიკაციის უნარი  

 შეუძლია მოსწავლეების ინდივიდუალური 

თავისებურებების გათვალისწინებით მათ შორის 

კეთილგანწყობილი ურთიერთობების ჩამოყალიბების 

ხელშეწყობა;  

სწავლის უნარი 

 იცის საგანმანათლებლო ბეჭდური და ინფორმაციული 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით რესურსების 

მოძიება, შექმნა და მათი მიზნობრივად გამოყენება 

სასწავლო პროცესში.  
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ღირებულებები 

  სწამს, დიფერენცირებული მიდგომის მნიშვნელობის  

მოსწავლეთა მოტივაციის ზრდის, მათი პიროვნული და 

კოგნიტური განვითარებისა და  სასკოლო საზოგადოებაში 

ინტეგრაციის პროცესში; მისთვის მნიშვნელოვანია 

თითოეული მოსწავლე, როგორც პიროვნება; აცნობიერების 

განათლების  ინკლუზიურობისა და მოსწავლეთა 

მოტივაციის მნიშვნელობას თავისუფალი სასაწავლო 

გარემოს შექმნისათვის.  

 

 

საგნის/საგნობრივი ჯგუფისა და მეთოდური  მოდული 

 

ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყველების ინტეგრირებული კურსების  

აკადემიური საბაზისო უნარებზე აგებს  სწავლა-სწავლების 

პროცესს. 

 

 

 

 

 

 ცოდნა და გაცნობიერება 

 იცნობს მოსწავლეებში საბაზისო აკადემიური 

უნარების განვითარების ძირითად მიდგომებს. იცის 

ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკისა და 

ბუნებისმეტყველების  სასწავლო  საგნებში საბაზისო 

მასალა;  

 იცნობს მათემატიკური ოპერაციების, ლოგიკური 

აზროვნების,  სწორი და გამართული მეტყველების 

სტრატეგიებს, სწავლება/სწავლის-კითხვისა და წერის,   

წიგნიერების ძირითად კონცეფციებს და აცნობიერებს 

მათ შესაბამისობას მოცემულ კონტექსტთან;  

აცნობიერებს  ურთერთკავშირს მშობლიური და მეორე 

ენის წიგნიერებას, ზეპირ და წერით უნარებს შორის.  

იცნობს საგნების ინტეგრირებული სწავლების 

მიდგომებს.  

  იცნობს ბუნებისმეტყველებისადამიანის გარე -

სამყაროსთან ურთიერთობის, ეკოლოგიური 

უსაფრთხოებისა და სოციალური სამართლიანობის  

პრინციპებზე დაფუძნებული  დემოკრატიული 
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საზოგადოების   განვითარების (მდგრადი 

განვითარება)  მიზნებს, ძირითად პრინციპებს. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია გაკვეთილის დაგეგმვა გაკვეთილის 
შემადგენელი კომპონენტების ურთიერთკავშირის 
გათვალისწინებით. დაგეგმვისას შეუძლია 
შიდასაგნობრივი კავშირების გათვალისწინება და საგანთა 
ინტეგრირება. შეუძლია მოსწავლეზე ორიენტირებული 
კლასგარეშე საქმიანობების დაგეგმვა; 

 სწავლების პროცესში შეუძლია სასწავლო თემებში 

მდგრადი განვითარების პრინციპების ასახვა.  

დასკვნის გააკეთების უნარი 

 აცნობიერებს  საგნების ინტეგრირებული სწავლების 

მიდგომებს, აანალიზებს  საგანთა შორის ლოგიკური  

ლოგიკური კავშირების არსებობას.   

სწავლის უნარი 

 შეუძლია საკუთარი პედაგოგიური ცოდნისა და 

უნარების განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების 

დაგეგმვა და განხორციელება. 

კომუნიკაციის უნარი  

 შეუძლია კოლეგებთან კომუნიკაცია აკადემიურ 

საბაზისო ცოდნაზე დაყრდნობით.  

ღირებულებები 

 აცნობიერებს თითოეული  მოსწავლისათვის თანაბრად 

ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო პროცესის 

მნიშვნელობას. 

იყენებს სასწავლო პროცესის ეფექტიანი ორგანიზაციის 

მეთოდურ საფუძვლებს. 

 

 

 ცოდნა და გაცნობიერება 

 იცნობს სასწავლო პროცსში დიფერენცირებული 

მიდგომების ძირითად პრინციპებს; იცის სწავლისა და 

სწავლების მრავალფეროვანი, მოსწავლეზე 

ორიენტირებული სტრატეგიები და გააზრებული აქვს 

მათი გამოყენების პერსპექტივები. 
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 იცის  მოსწავლის შეფასება (მ.შ. სსსმ მოსწავლის) 

ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან მიმართებით, იცის 

შეფასების ტიპები,  მეთოდები, შეფასების 

კრიტერიუმების ჩამოყალიბებისა და რუბრიკების 

შედგენის ძირითადი პრინციპები.  

 იცის, ისეთი ფიზიკური, სოციალურ-ემოციური, 

კოგნიტური სასწავლო გარემოს შექმნა, რომელიც 

ამაღლებს თითოეული მოსწავლის  მოტივაციას. იცის  

მრავალფეროვანი რეალობის (კულტურული, 

ლინგვისტური, ასაკობრივი, ეთნიკური) 

თავისებურებები. აცნობიერებს კლასგარეშე 

საქმიანობის როლსა და მნიშვნელობას მოსწავლეთა 

მოტივაციისა და მრავალმხრივი განვითარებისათვის.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია პიროვნების განვითარებისა და განათლების 

თეორიების ეფექტიანად გამოყენება სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვისა და განხორციელებისას. შეუძლია 

მოსწავლეთა კულტურული მრავალფეროვნების, მათი 

ინდივიდუალური, სპეციალური საჭიროებების 

გათვალისწინებით შექმნას პოზიტიური სასწავლო  

გარემო, ხელი შეუწყოს კლასში მოსწავლეთა 

ინტეგრაციას და აამაღლოს მათი მოტივაცია;   

 შეუძლია სპეციალურ მასწავლებელთან 

თანამშრომლობით სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის შესაბამისი 

სასწავლო გარემოს შექმნა, სასწავლო პროცესის მართვა, 

სსსმ მოსწავლეთათვის ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმის შემუშავება, სსსმ მოსწავლეების ინტეგრირება 
სასწავლო გარემოში, მათთან მუშაობისას   
სპეციალისტების რეკომენდაციების გათვალისწინება. 

 შეუძლია სწავლისა და სწავლების, მოტივაციის 
ამაღლების  მრავალფეროვანი სტრატეგიების შერჩევა 
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და ეფექტიანად გამოყენება  მოსწავლეთა 
ინდივიდუალურ პროგრესზე დაკვირვებითა და მათი 
ინტერესების გათვალისწინებით. 

 შეუძლია  თთოეული მოსწავლის კოგნიტური და 

პიროვნული განვითარებისათვის შეფასების 

მეთოდების, მათ შორის განმავითარებელი შეფასების  

მიზნობრივად გამოყენება, შეფასების სქემებისა და 

რუბრიკების შედგენა.  

დასკვნის გააკეთების უნარი 

 შეუძლია  კლასის მართვის პროცესში კონფლიქტების 

გამომწვევი მიზეზების  ანალიზის საფუძველზე  

შესაბამისი რეაგირება; 

 აანალიზებს შფასების შედეგებს. 

კომუნიკაციის უნარი  

 შეუძლია მოსწავლეების ინდივიდუალური 

თავისებურებების გათვალისწინებით მათ შორის  

კეთილგანწყობილი ურთიერთობების ჩამოყალიბების 

ხელშეწყობა;  

სწავლის უნარი 

 შეუძლია საკუთარი პედაგოგიური ცოდნისა და 

უნარების განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების 

დაგეგმვა და განხორციელება. 

ღირებულებები 

 აცნობიერებს მოსწავლეებთან, მშობლებთან, 

კოლეგებთან, თემთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას  

პოზიტიური, უსაფრთხო, თავისუფლი სასწავლო 

გარემოს შექმნისათვის. 

სასკოლო პრაქტიკისა და პრაქტიკის კვლევის მოდული 

 

შეუძლია სასკოლო პრაქტიკაში  თეორიული ცოდნისა და  

პრაქტიკული უნარების     ინტეგრირება და პრაქტიკის  

კვლევა.      

ცოდნა და გაცნობიერება 

 იცნობს განათლების მეცნიერებებში თანამედროვე 

ტენდენციებს და  კვლევებს, იცის კვლევის მეთოდები 
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 განათლებაში.  

 იცის პრაქტიკის კვლევის სპეციფიკა, წარმართვის 

თავისებურებები.  

 აცნობიერებს კვლევის შედეგების გამოყენების 

მნიშვნელობას საკუთარი პროფესიული განვითარებისა 

და სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაში.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია კვლევის დაგეგმვა, შესაბამისი 

ინსტრუმენტების შექმნა/მოძიება, განხორციელება  და 

მოსწავლეების კვლევით პროექტებში ჩართვა. 

დასკვნის გააკეთების უნარი 

 შეუძლია გაანალიზოს კოლეგებისაგან, დირექციისაგან, 

მოსწავლეებისაგან, მშობლებისაგან მიღებული 

უკუკავშირი. აქვს თვითშეფასების უნარი.  მოსწავლეთა 

საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე შეუძლია 

საკუთარი პრაქტიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების 

იდენტიფიცირება და პროფესიული განვითარების 

შესაბამისი ღონისძიებების დანერგვა.    

 შეუძლია სასკოლო პრაქტიკის გაანალიზებით 

(კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი, შეფასება, შესაბამისი 

ინტერვენციების დაგეგმვა, განხორციელება და 

ეფექტიანობის შეფასება).   

სწავლის უნარი 

 აქვს უნარი,  გამოიყენოს  თანამედროვე კვლევები 

სასკოლო პრაქტიკის სრულყოფისათვის.  

კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის 

მეთოდების პრეზენტაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ 

საზოგადოებასთან; 

ღირებულებები 

 ისწრაფვის სიახლეების ათვისებისა და მათი 

პრაქტიკაში დანერგვისაკენ. აცნობიერებს კვლევითი 
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კომპონენტის მნიშვნელობას  სასკოლო პრაქტიკის 

სრულყოფის პროცესში. 

 

                                                      თავისუფალი კომპონენტების მოდული 
პედაგოგის პროფესიას აკავშირებს პიროვნების  

პასუხისმგებლობის მქონე, დამოუკიდებლად მოაზროვნე,  

თანამედრვე   მოქალაქედ ჩამოყალიბების პროცესთან. 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 ფლობს ენობრივი კომპეტენციების ძირითადი 

ასპექტებს. 

 იცნობს თანამედროვე მოქალაქის წინაშე მდგარ 

გამოწვევებს 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია ადაპტაცია მრავალფეროვან გარემოში.   

დასკვნის გააკეთების უნარი 

 აქვს უნარი, შეიძინოს და გამოიყენოს ახალი ცოდნა, 

ტენდენციები; 

 საკუთარი პროფესიული განვითარებისა და 

წინსვლისთვის. 

კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია  ქართულ და უცხოურ ენაზე პროფესიული 

ლიტერატურის გაცნობა,  შეუძლია სასკოლო 

საზოგადოების წარმომადგენლებთან გასაგებ და 

აკადემიურ დონეზე წერილობითი და ზეპირი 

კომუნიკაცია; 

სწავლის უნარი 

 აქვს წყაროებიდან ინფორმაციის მოძიების, 

დამუშავებისა და სასწავლო გარემოში ინტეგრირების 

უნარი;   

ღირებულებები 

 ისწრაფვის უწყვეტი პროფესიული განვითარებისაკენ, 

აცნობიერებს ინტერნაციონალიზაციის პროცესისა და 

განათლებაში საერთაშორისო გამოცდილების 

გაზიარების მნიშვნელობას.   
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XIV. სწავლის შედეგების რუქა 

 

 

N 

სწავლის შედეგი 

 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

 

პედაგოგიურ 

საქმიანობას 

წარმართავს 

საგანმანათლე
ბლო 

პოლიტიკის 

ძირითად 

პრინციპებზე, 

საფუძვლებსა 

და 

მარეგულირებ
ელ დოკუმენ-

ტებზე 

დაყრდნობით. 

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიუ
რი 

დისციპლინებ
ის 

საფუძვლებს 

იყენებს   

მოსწავლეზე 

ორიენტირებუ
ლი 

მიდგომების 

განხორციელე
ბისას. 

 

ქართული 

ენისა და 

ლიტერატურ
ის, 

მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყვ
ელების 

ინტეგრირებუ
ლი კურსების  

აკადემიური 

საბაზისო 

უნარებზე 

აგებს  

სწავლა-

სწავლების 

პროცესს. 

იყენებს 

სასწავლო 

პროცესის 

ეფექტიანი 

ორგანიზაც
იის 

მეთოდურ 

საფუძვლე
ბს. 

 

შეუძლია 

სასკოლო 

პრაქტიკაში  

თეორიული 

ცოდნისა და  

პრაქტიკულ
ი უნარების     

ინტეგრირებ
ა და 

პრაქტიკის  

კვლევა. 

პედაგოგის 

პროფესიას 

აკავშირებს 

პიროვნების  

პასუხისმგებლ
ობის მქონე, 

დამოუკიდებლ
ად მოაზროვნე,  

თანამედრვე   

მოქლაქედ 

ჩამოყალიბების 

პროვცესთან. 

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის საგნობრივი ჯგუფის მოდული - 187 კრედიტი 

პედაგოგიკა- ფსიქოლოგია   

1. 
განათლების ზოგადი საფუძვლები 

და აღზრდის თეორია  
  X    X 

  

 

2. 

ზოგადი განათლების სისტემის 

სამართლებრივი საფუძვლები და 

სტრუქტურა 

X      

3. 
განათლების და სწავლების თეორია 

(დიდაქტიკა) 
  X  X     

4. კლასის მართვა და კომუნიკაცია X X  X   

5. სკოლათმცოდნეობა X X  X   



 14 

N 

სწავლის შედეგი 

 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

 

პედაგოგიურ 

საქმიანობას 

წარმართავს 

საგანმანათლე
ბლო 

პოლიტიკის 

ძირითად 

პრინციპებზე, 

საფუძვლებსა 

და 

მარეგულირებ
ელ დოკუმენ-

ტებზე 

დაყრდნობით. 

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიუ
რი 

დისციპლინებ
ის 

საფუძვლებს 

იყენებს   

მოსწავლეზე 

ორიენტირებუ
ლი 

მიდგომების 

განხორციელე
ბისას. 

 

ქართული 

ენისა და 

ლიტერატურ
ის, 

მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყვ
ელების 

ინტეგრირებუ
ლი კურსების  

აკადემიური 

საბაზისო 

უნარებზე 

აგებს  

სწავლა-

სწავლების 

პროცესს. 

იყენებს 

სასწავლო 

პროცესის 

ეფექტიანი 

ორგანიზაც
იის 

მეთოდურ 

საფუძვლე
ბს. 

 

შეუძლია 

სასკოლო 

პრაქტიკაში  

თეორიული 

ცოდნისა და  

პრაქტიკულ
ი უნარების     

ინტეგრირებ
ა და 

პრაქტიკის  

კვლევა. 

პედაგოგის 

პროფესიას 

აკავშირებს 

პიროვნების  

პასუხისმგებლ
ობის მქონე, 

დამოუკიდებლ
ად მოაზროვნე,  

თანამედრვე   

მოქლაქედ 

ჩამოყალიბების 

პროვცესთან. 

6. ინკლუზიური განათლება X X  X    

7. 
შესავალი განათლების კვლევის 
მეთოდებში 

X X X X X X 

8. 
კლას-კომპლექტებთან მუშაობის 

მეთოდიკა 
X X X X X X 

9. ზოგადი ფსიქოლოგია   
X 

 
    

10. ასაკობრივი ფსიქოლოგია  X     

11. განათლების ფსიქოლოგია  
X 

 
    

12. პროფესიული და  სასწავლო  გარემო X X  X   

13. 
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები სწავლებაში 
  X     X 

14. 
განათლება დემოკრატიული 

მოქალაქეობისთვის და ადამიანის 
X       X 
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N 

სწავლის შედეგი 

 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

 

პედაგოგიურ 

საქმიანობას 

წარმართავს 

საგანმანათლე
ბლო 

პოლიტიკის 

ძირითად 

პრინციპებზე, 

საფუძვლებსა 

და 

მარეგულირებ
ელ დოკუმენ-

ტებზე 

დაყრდნობით. 

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიუ
რი 

დისციპლინებ
ის 

საფუძვლებს 

იყენებს   

მოსწავლეზე 

ორიენტირებუ
ლი 

მიდგომების 

განხორციელე
ბისას. 

 

ქართული 

ენისა და 

ლიტერატურ
ის, 

მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყვ
ელების 

ინტეგრირებუ
ლი კურსების  

აკადემიური 

საბაზისო 

უნარებზე 

აგებს  

სწავლა-

სწავლების 

პროცესს. 

იყენებს 

სასწავლო 

პროცესის 

ეფექტიანი 

ორგანიზაც
იის 

მეთოდურ 

საფუძვლე
ბს. 

 

შეუძლია 

სასკოლო 

პრაქტიკაში  

თეორიული 

ცოდნისა და  

პრაქტიკულ
ი უნარების     

ინტეგრირებ
ა და 

პრაქტიკის  

კვლევა. 

პედაგოგის 

პროფესიას 

აკავშირებს 

პიროვნების  

პასუხისმგებლ
ობის მქონე, 

დამოუკიდებლ
ად მოაზროვნე,  

თანამედრვე   

მოქლაქედ 

ჩამოყალიბების 

პროვცესთან. 

უფლებათა სწავლება 

15. კვლევის მეთოდები განათლებაში      X  

საგნის/საგნობრივი ჯგუფისა და მეთოდური  მოდული  - 112 კრედიტი 

საგნობრივი ჯგუფი - ქართული ენა და ლიტერატურა / მეთოდიკა  - 47 კრედიტი   

16. 

ქართული ენის გრამატიკის 

საფუძვლები  (ფონეტიკა, 

მორფოლოგია) 

  X   X 

17. 
ქართული ენის გრამატიკის 

საფუძვლები  (მორფოლოგია) 
  X   X 

18. 
ქართული ენის გრამატიკის 

საფუძვლები (სინტაქსი)  
  X   X 

19. ლიტერატურის ისტორია 1   X   X 

20. ლიტერატურის ისტორია 2   X   X 

21. 
ქართული ენისა და ლიტერატურის 

ინტეგრირებული კურსი 
  X X X   
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სწავლის შედეგი 

 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

 

პედაგოგიურ 

საქმიანობას 

წარმართავს 

საგანმანათლე
ბლო 

პოლიტიკის 

ძირითად 

პრინციპებზე, 

საფუძვლებსა 

და 

მარეგულირებ
ელ დოკუმენ-

ტებზე 

დაყრდნობით. 

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიუ
რი 

დისციპლინებ
ის 

საფუძვლებს 

იყენებს   

მოსწავლეზე 

ორიენტირებუ
ლი 

მიდგომების 

განხორციელე
ბისას. 

 

ქართული 

ენისა და 

ლიტერატურ
ის, 

მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყვ
ელების 

ინტეგრირებუ
ლი კურსების  

აკადემიური 

საბაზისო 

უნარებზე 

აგებს  

სწავლა-

სწავლების 

პროცესს. 

იყენებს 

სასწავლო 

პროცესის 

ეფექტიანი 

ორგანიზაც
იის 

მეთოდურ 

საფუძვლე
ბს. 

 

შეუძლია 

სასკოლო 

პრაქტიკაში  

თეორიული 

ცოდნისა და  

პრაქტიკულ
ი უნარების     

ინტეგრირებ
ა და 

პრაქტიკის  

კვლევა. 

პედაგოგის 

პროფესიას 

აკავშირებს 

პიროვნების  

პასუხისმგებლ
ობის მქონე, 

დამოუკიდებლ
ად მოაზროვნე,  

თანამედრვე   

მოქლაქედ 

ჩამოყალიბების 

პროვცესთან. 

22. 

ქართული ენისა და ლიტერატურის 

ინტეგრირებული სწავლების 

მეთოდიკა 

   X X X  

23. წიგნიერება დაწყებით კლასებში   X X X  

24. 
ქართული, როგორც მეორე ენის 

სწავლების მეთოდიკა 
   X X X  

საგნობრივი ჯგუფი მათემატიკა/მეთოდიკა -  32 კრედიტი    

25. 
მათემატიკა - I (მათემატიკური 

ლოგიკის საწყისები) 
  X     

26. 
მათემატიკა - II  (ალგებრის 

საწყისები) 
  X    

27. 
მათემატიკა - III  (გეომეტრიის 

საწყისები) 
  X    

28. 
მათემატიკა - IV   (მათემატიკური 

ანალიზის საწყისები) 
  X     
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სწავლის შედეგი 

 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

 

პედაგოგიურ 

საქმიანობას 

წარმართავს 

საგანმანათლე
ბლო 

პოლიტიკის 

ძირითად 

პრინციპებზე, 

საფუძვლებსა 

და 

მარეგულირებ
ელ დოკუმენ-

ტებზე 

დაყრდნობით. 

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიუ
რი 

დისციპლინებ
ის 

საფუძვლებს 

იყენებს   

მოსწავლეზე 

ორიენტირებუ
ლი 

მიდგომების 

განხორციელე
ბისას. 

 

ქართული 

ენისა და 

ლიტერატურ
ის, 

მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყვ
ელების 

ინტეგრირებუ
ლი კურსების  

აკადემიური 

საბაზისო 

უნარებზე 

აგებს  

სწავლა-

სწავლების 

პროცესს. 

იყენებს 

სასწავლო 

პროცესის 

ეფექტიანი 

ორგანიზაც
იის 

მეთოდურ 

საფუძვლე
ბს. 

 

შეუძლია 

სასკოლო 

პრაქტიკაში  

თეორიული 

ცოდნისა და  

პრაქტიკულ
ი უნარების     

ინტეგრირებ
ა და 

პრაქტიკის  

კვლევა. 

პედაგოგის 

პროფესიას 

აკავშირებს 

პიროვნების  

პასუხისმგებლ
ობის მქონე, 

დამოუკიდებლ
ად მოაზროვნე,  

თანამედრვე   

მოქლაქედ 

ჩამოყალიბების 

პროვცესთან. 

29. 
მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა 

- 1  
  X 

X X 
 

30. 
მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა 

- 2 
  X 

X X 
 

31. 
მათემატიკის სწავლების ინოვაციური 

მეთოდები დაწყებით საფეხურზე 
   X X   

საგნობრივი ჯგუფი ბუნებისმეტყველება/მეთოდიკა  - 35 კრედიტი 

32. 

ბუნებისმეტყველების 

ინტეგრირებული კურსი 1  
(ბიოლოგიის ელემენტები) 

   X    

33. 

ბუნებისმეტყველების 

ინტეგრირებული კურსი 2  
(გეოგრაფიისა და ასტრონომიის 

ელემენტები) 

  X    

34. ბუნებისმეტყველების   X    
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სწავლის შედეგი 

 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

 

პედაგოგიურ 

საქმიანობას 

წარმართავს 

საგანმანათლე
ბლო 

პოლიტიკის 

ძირითად 

პრინციპებზე, 

საფუძვლებსა 

და 

მარეგულირებ
ელ დოკუმენ-

ტებზე 

დაყრდნობით. 

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიუ
რი 

დისციპლინებ
ის 

საფუძვლებს 

იყენებს   

მოსწავლეზე 

ორიენტირებუ
ლი 

მიდგომების 

განხორციელე
ბისას. 

 

ქართული 

ენისა და 

ლიტერატურ
ის, 

მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყვ
ელების 

ინტეგრირებუ
ლი კურსების  

აკადემიური 

საბაზისო 

უნარებზე 

აგებს  

სწავლა-

სწავლების 

პროცესს. 

იყენებს 

სასწავლო 

პროცესის 

ეფექტიანი 

ორგანიზაც
იის 

მეთოდურ 

საფუძვლე
ბს. 

 

შეუძლია 

სასკოლო 

პრაქტიკაში  

თეორიული 

ცოდნისა და  

პრაქტიკულ
ი უნარების     

ინტეგრირებ
ა და 

პრაქტიკის  

კვლევა. 

პედაგოგის 

პროფესიას 

აკავშირებს 

პიროვნების  

პასუხისმგებლ
ობის მქონე, 

დამოუკიდებლ
ად მოაზროვნე,  

თანამედრვე   

მოქლაქედ 

ჩამოყალიბების 

პროვცესთან. 

ინტეგრირებული კურსი 3  
(ფიზიკისა და ქიმიის ელემენტები) 

35. 
ბუნებისმეტყველების სწავლების 

მეთოდიკა 1 
  

X X X 
 

36. 
ბუნებისმეტყველების სწავლების 

მეთოდიკა 2 
  

X X X 
 

37. ეკოლოგიური წიგნიერება X    X X  X 

38. 
კატასტროფის რისკის შემცირება 

ინკლუზიური მიდგომით 
      

სასკოლო პრაქტიკისა და პრაქტიკის კვლევის მოდული - 60 კრედიტი 

39. პრაქტიკა 1 (გაცნობითი)      X   

40. პრაქტიკა 2  X X X X   

41. პრაქტიკა 3  X X X X X 

42. პრაქტიკა 4  X X X X X 

43. პრაქტიკა 5  X X X X X 
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სწავლის შედეგი 

 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

 

პედაგოგიურ 

საქმიანობას 

წარმართავს 

საგანმანათლე
ბლო 

პოლიტიკის 

ძირითად 

პრინციპებზე, 

საფუძვლებსა 

და 

მარეგულირებ
ელ დოკუმენ-

ტებზე 

დაყრდნობით. 

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიუ
რი 

დისციპლინებ
ის 

საფუძვლებს 

იყენებს   

მოსწავლეზე 

ორიენტირებუ
ლი 

მიდგომების 

განხორციელე
ბისას. 

 

ქართული 

ენისა და 

ლიტერატურ
ის, 

მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყვ
ელების 

ინტეგრირებუ
ლი კურსების  

აკადემიური 

საბაზისო 

უნარებზე 

აგებს  

სწავლა-

სწავლების 

პროცესს. 

იყენებს 

სასწავლო 

პროცესის 

ეფექტიანი 

ორგანიზაც
იის 

მეთოდურ 

საფუძვლე
ბს. 

 

შეუძლია 

სასკოლო 

პრაქტიკაში  

თეორიული 

ცოდნისა და  

პრაქტიკულ
ი უნარების     

ინტეგრირებ
ა და 

პრაქტიკის  

კვლევა. 

პედაგოგის 

პროფესიას 

აკავშირებს 

პიროვნების  

პასუხისმგებლ
ობის მქონე, 

დამოუკიდებლ
ად მოაზროვნე,  

თანამედრვე   

მოქლაქედ 

ჩამოყალიბების 

პროვცესთან. 

44. პრაქტიკა 6  X X X X X 

45. პრაქტიკა 7  X X X X X 

46. პრაქტიკა  8  X X X X X 

47. სამეცნიერო წერის საბაზისო უნარები  X X X X X 

48. სემინარი      X  

49. სამაგისტრო  ნაშრომი X X X X X X 

თავისუფალი კომპონენტების მოდული - 53 კრედიტი  (მ.შ. სავალდებულო - 17 კრედიტი, არჩევითი - 36კრედიტი)          

სავალდებულო -  17 კრედიტი 

50. 
უცხოური ენა 1 (ინგლისური, 

გერმანული, რუსული) 
     X 

51. 
უცხოური ენა 2 (ინგლისური, 

გერმანული, რუსული) 
     X 

52. 

უცხოური ენა 3  

(ინგლისური, გერმანული, 

რუსული) 

     X 
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N 

სწავლის შედეგი 

 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

 

პედაგოგიურ 

საქმიანობას 

წარმართავს 

საგანმანათლე
ბლო 

პოლიტიკის 

ძირითად 

პრინციპებზე, 

საფუძვლებსა 

და 

მარეგულირებ
ელ დოკუმენ-

ტებზე 

დაყრდნობით. 

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიუ
რი 

დისციპლინებ
ის 

საფუძვლებს 

იყენებს   

მოსწავლეზე 

ორიენტირებუ
ლი 

მიდგომების 

განხორციელე
ბისას. 

 

ქართული 

ენისა და 

ლიტერატურ
ის, 

მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყვ
ელების 

ინტეგრირებუ
ლი კურსების  

აკადემიური 

საბაზისო 

უნარებზე 

აგებს  

სწავლა-

სწავლების 

პროცესს. 

იყენებს 

სასწავლო 

პროცესის 

ეფექტიანი 

ორგანიზაც
იის 

მეთოდურ 

საფუძვლე
ბს. 

 

შეუძლია 

სასკოლო 

პრაქტიკაში  

თეორიული 

ცოდნისა და  

პრაქტიკულ
ი უნარების     

ინტეგრირებ
ა და 

პრაქტიკის  

კვლევა. 

პედაგოგის 

პროფესიას 

აკავშირებს 

პიროვნების  

პასუხისმგებლ
ობის მქონე, 

დამოუკიდებლ
ად მოაზროვნე,  

თანამედრვე   

მოქლაქედ 

ჩამოყალიბების 

პროვცესთან. 

53. 

უცხოური ენა 4  

(ინგლისური, გერმანული, 

რუსული) 

     X 

54. აკადემიური წერა     X    X 

არჩევითი - 36 კრედიტი 

55. 
ქართული ზეპირსიტყვიერება და 

საბავშვო ლიტერატურა                           
  X    

56. 
პედაგოგიური აზროვნების 

განვითარების ისტორია  
  X     

57. 
განათლებისა და კულტურის კერები 

სამცხე-კჯავახეთში                  
 X      

58. მეტყველების კულტურა                        X 

59. 
აღმზრდელობითი მუშაობის 

მეთოდიკა 
      X 

60. ნეთბუქები  -  დაწყებით კლასებში       X     
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N 

სწავლის შედეგი 

 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

 

პედაგოგიურ 

საქმიანობას 

წარმართავს 

საგანმანათლე
ბლო 

პოლიტიკის 

ძირითად 

პრინციპებზე, 

საფუძვლებსა 

და 

მარეგულირებ
ელ დოკუმენ-

ტებზე 

დაყრდნობით. 

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიუ
რი 

დისციპლინებ
ის 

საფუძვლებს 

იყენებს   

მოსწავლეზე 

ორიენტირებუ
ლი 

მიდგომების 

განხორციელე
ბისას. 

 

ქართული 

ენისა და 

ლიტერატურ
ის, 

მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყვ
ელების 

ინტეგრირებუ
ლი კურსების  

აკადემიური 

საბაზისო 

უნარებზე 

აგებს  

სწავლა-

სწავლების 

პროცესს. 

იყენებს 

სასწავლო 

პროცესის 

ეფექტიანი 

ორგანიზაც
იის 

მეთოდურ 

საფუძვლე
ბს. 

 

შეუძლია 

სასკოლო 

პრაქტიკაში  

თეორიული 

ცოდნისა და  

პრაქტიკულ
ი უნარების     

ინტეგრირებ
ა და 

პრაქტიკის  

კვლევა. 

პედაგოგის 

პროფესიას 

აკავშირებს 

პიროვნების  

პასუხისმგებლ
ობის მქონე, 

დამოუკიდებლ
ად მოაზროვნე,  

თანამედრვე   

მოქლაქედ 

ჩამოყალიბების 

პროვცესთან. 

61. ციფრული მოქალაქეობა         X 

62. 
კომუნიკაცია და ინტერაქცია-

აუტიზმი 
  X  X   

63. 
მრავალეთნიკური და 

მრავალკულტურული საქართველო 
     X 

64. მულტიკულტურული განათლება    X  X 

65. პროფესიული უნარ-ჩვევები  X     

66. დიფერენცირებული სწავლება  X     

67. 

ბავშვთა უფლებები განათლებაში 
და განათლების მეშვეობით: 
ვსწავლობთ   ერთად ცხოვრებას 

X     X 

68. ევროკავშირის პოლიტიკა      X 

69. ეთნოლინგვისტიკა           X 

70. 
ბილინგვური განათლების 

საფუძვლები 
   X  X 
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სწავლის შედეგი 

 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

 

პედაგოგიურ 

საქმიანობას 

წარმართავს 

საგანმანათლე
ბლო 

პოლიტიკის 

ძირითად 

პრინციპებზე, 

საფუძვლებსა 

და 

მარეგულირებ
ელ დოკუმენ-

ტებზე 

დაყრდნობით. 

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიუ
რი 

დისციპლინებ
ის 

საფუძვლებს 

იყენებს   

მოსწავლეზე 

ორიენტირებუ
ლი 

მიდგომების 

განხორციელე
ბისას. 

 

ქართული 

ენისა და 

ლიტერატურ
ის, 

მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყვ
ელების 

ინტეგრირებუ
ლი კურსების  

აკადემიური 

საბაზისო 

უნარებზე 

აგებს  

სწავლა-

სწავლების 

პროცესს. 

იყენებს 

სასწავლო 

პროცესის 

ეფექტიანი 

ორგანიზაც
იის 

მეთოდურ 

საფუძვლე
ბს. 

 

შეუძლია 

სასკოლო 

პრაქტიკაში  

თეორიული 

ცოდნისა და  

პრაქტიკულ
ი უნარების     

ინტეგრირებ
ა და 

პრაქტიკის  

კვლევა. 

პედაგოგის 

პროფესიას 

აკავშირებს 

პიროვნების  

პასუხისმგებლ
ობის მქონე, 

დამოუკიდებლ
ად მოაზროვნე,  

თანამედრვე   

მოქლაქედ 

ჩამოყალიბების 

პროვცესთან. 

71. საჯარო გამოსვლები და ლიდერობა         X 

72. საქართველოს და ევროპის ისტორია             X 

73. 
სოციალური, ემოციური და ქცევითი 

სირთულეები 
 X  X   

74. სოციალური პედაგოგიკა X X  X   

75. მსოფლიოს ცივილიზაციები X X  X  X 

 

 

XV. სწავლის შედეგების შეფასება 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის  სწავლის შედეგების შეფასებას ახდენს პროგრამის ხელმძღვანელი ფაკულტეტის ხარისხის  

სამსახურთან   და პროგრამის აკადემიურ პერსონალთან ერთად. 
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სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა ითვალისწინებს  განათლებლის დარგის სპეციფიკას და მოიცავს შეფასების ადეკვატურ ფორმებსა 

და მეთოდებს, რომლებიც საშუალებას იძლევა დადგინდეს, თუ რამდენად მიაღწიეს სტუდენტებმა საგანმანათლებლო პროგრამის 

სწავლის შედეგებს. გამოიყენება როგორცპირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი შეფასება. პირდაპირი შეფასებისას გამოყენებულია: კრებსითი 

გამოცდა, პროექტი, შემაჯამებელი ესე, სამაგისტრო ნაშრომი.  არაპირდაპირი შეფასებისას: პროგრამის ხელმძღვანელის დაკვირვება, 

დამსაქმებელთა გამოკითხვა, მშობელთა გამოკითხვა, მოსწავლეთა გამოკითხვა, კოლეგების გამოკითხვა, კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა. 

პროგრამას აქვს სამიზნე ნიშნულები თითოეული სწავლის შედეგისათვის.   პროგრამის ხელმძღვანელი შექმნის  მონიტორინგის ჯგუფს 

ფაკულტეტის ხარისხთან და აკადემიურ პესონალთან ერთად და მათი ჩართულობით მოხდება სწავლის შედეგების შეფასება და სამიზნე 

ნიშნულების შედარება, რასაც მოჰყვება ანალიზის პროცესი და შესაბამისი რეაგირება.  პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების 

შედეგები გამოიყენება პროგრამის განსავითარებლად, რაც გულისხმობს საჭიროების შემთხვევაში პროგრამის მოდიფიცირებას.  
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სწავლისშედეგები 

სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები 

სამიზნე ნიშნულები/ 

სტუდენტთა 

რაოდენობა საერთო 

რაოდენობის 

წილთან 

მიმართებით 

პირდაპირი არაპირდაპირი 

მეთოდი დრო მეთოდი დრო 

პედაგოგიურ 

საქმიანობას 

წარმართავს 

საგანმანათლებლო 

პოლიტიკის 

ძირითად 

პრინციპებზე, 

საფუძვლებსა და 

მარეგულირებელ 

დოკუმენტებზე 

დაყრდნობით 

 

პროექტი „ბავშვთა 

უფლებები ჩემს 

რეგიონში“ / 

„ბულინგი“ 

მე-9 სემესტრის 

ბოლოს  

დამსაქმებლების 

გამოკითხვა 

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ მუშაობის 

დაწყების პირველ 

წელს  

10 ქულა - 16% 

9 ქულა 23% 

8 ქულა -8% 

7 ქულა -24% 

6 ქულა -10%.    

5  ქულა – 1 %.     

პედაგოგიურ-

ფსიქოლოგიური 

დისციპლინების 

საფუძვლებს იყენებს   

მოსწავლეზე 

ორიენტირებული 

მიდგომების 

განხორციელებისას 
 

გამოცდა/კრებსითი 

პედაგოგიკა/ფსიქოლო

გია 

მე-8 სემესტრის 

ბოლოს  

პროგრამის 

ხელმძღვანელის 

დაკვირვება; , 

კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა; 

დამსაქმებლების 

გამოკითხვა. 

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ მუშაობის 

დაწყების პირველ  

წელს  

A-8% 

B-22% 

C-30% 

D-25% 

E-14%.   

 F – 1 %.   

Fx -ვერ ჩააბარა    
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ქართული ენისა და 

ლიტერატურის, 

მათემატიკის, 

ბუნებისმეტყველების 

ინტეგრირებული 

კურსების  

აკადემიური 

საბაზისო უნარებზე 

აგებს  სწავლა-

სწავლების პროცესს. 

 
 

გამოცდა/ 

კრებსითი-

საგნობრივი 

(მათემატიკა, 

ბუნებისმეტყველება, 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა) 

მე-7 სემესტრის 

ბოლოს  

 კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

დამსაქმებლების 

გამოკითხვა 

მოსწავლეების მშობელთა 

გამოკითხვა  

 სკოლაში 

მუშაობის 

პროცესში სკოლის 

დაწყებითი  

საფეხურის ბოლოს  

(მე-6 კლასის 

ბოლოს ქართული 

ენა და 

ლიტერატურა) 

A-10% 

B-25% 

C-30% 

D-25% 

E-10%.  

F – 1 %.    

Fx -ვერ ჩააბარა          

იყენებს სასწავლო 

პროცესის ეფექტიანი 

ორგანიზაციის 

მეთოდურ 

საფუძვლებს. 
 

 

ჯგუფური პროექტი 

„იმიტირებული  

გაკვეთილის ჩატარება 

სსსმ მოსწავლეების 

ჩართულობით“ 

წინასწარ 

მითითებული 

ინსტრუქციის 

შსაბამისად (როლების 

მითითებით) 

მე-8 სემესტრის 

ბოლოს 

 

კურსდამთავრებულთა 

გამოკითხვა 

დამსაქმებლების 

გამოკითხვა 

მოსწავლეების  

გამოკითხვა  

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ მუშაობის 

დაწყების პირველ  

წელს 

A-10% 

B-25% 

C-30% 

D-25% 

E-10%.  

F – 1 %.   

Fx -ვერ ჩააბარა           

შეუძლია სასკოლო 

პრაქტიკაში  

თეორიული ცოდნისა 

და  პრაქტიკული 

უნარების     

ინტეგრირება და 

სამაგისტრო ნაშრომი 

 

შემაჯამებელი ესე: 

„სამი მთავრი 

მე-10 სემესტრში  დამსაქმებლების 

გამოკითხვა 

პრაქტიკაში ჩართული 

პედაგოგების გამოკითხვა; 

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ მუშაობის 

დაწყების  მეორე 

10 ქულა-18% 

9 ქულა-24% 

8 ქულა-25% 

7 ქულა-23% 



 26 

 

  

 

 

პრაქტიკის  კვლევა.      
 

პრობლემა - სასკოლო 

პრაქტიკის პროცესში“  

  

 

პრაქტიკაში ჩართული 

აკადემიური პერსონალის 

გამოკითხვა  

 

 

წელს 6 ქულა-10%.  

7ქულა– 1 %.   

(სამაგისტრო 

ნაშრომი ფასდება 

ინსტრუქციის 

შესაბამისად). 

 

  პედაგოგის 

პროფესიას 

აკავშირებს 

პიროვნების  

პასუხისმგებლობის 

მქონე, 

დამოუკიდებლად 

მოაზროვნე,  

თანამედრვე   

მოქლაქედ 

ჩამოყალიბების 

პროვცესთან 

პროექტი 

„მრავალფეროვანი 

გარემო და მოსწავლე“ 

მე-10 სემესტრის 

ბოლოს 

მოსწავლეების მშობელთა 

გამოკითხვა 

 

პერიოდულად 

მუსაობის 

დაწყების 

პირველივე 

წლიდან  

10 ქულა - 16% 

9 ქულა 23% 

8 ქულა -8% 

7 ქულა -24% 

6 ქულა -10%.    

5  ქულა – 1 %.      
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XVI. პროგრამის სტრუქტურა და კრედიტები: 

 

 

  საკონტაქტო საათები 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი 

 

მო
დ

უ
ლ

ი 

კრ
ედ

იტ
ი 

სა
ათ

ებ
ის

 რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

ლ
ექ

ცი
ა 

სა
მუ

სა
ო

 ჯ
გუ

ფ
ი 

/ 
პრ

აქ
ტ

იკ
უ

ლ
ი 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
იუ

ლ
ი 

პრ
აქ

ტ
იკ

ა 

შუ
ალ

ედ
უ

რ
ი 

/  
დ

ას
კვ

ნი
თ

ი 
გა

მო
ცდ

ებ
ი 

 

 

პედ-ფსიქოლოგიის 
მოდული  

71 1775 260 475     56 984 
 

ქართ 49 1225 210 300     36 679  

მათ. 32 800 135 240     28 397  

ბუნ. 35 875 208 184 28   28 427  

სასკოლო პრაქტ.  60 1500 45 90 
 

326 8 1031  

 

247 6175 828 1289 28 326 156 3548  

თავ.  სავალდ. 17 425 75 150     20 180  

  264 6600 948 1424 28 326 176 3698 6600 

თავ. არჩ. 36 900 210 240     32 418  

  300 7500 1128 1664 28 326 208 4146 7500 
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XVIII .დასაქმების სფერო:  

მასწავლებლის პროფესია რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ. კურსდამთავრებულებს, რომელთა კვალიფიკაცია 

უთანაბრდება მაგისტრის ხარისხს, უფლება ექნებათ, იმუშაონ: 

 ზოგადსაგანმამათლებლო სკოლის დაწყებითი საფეხურის (I-IV კლასები), ქართული ენა და ლიტერატურა -(I-VI 

კლასები) მასწავლებლად; 

 განათლების  რესურსცენტრებში; 

 საჯარო სამსახურებში; 

  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში; 

 განათლების საკითხებით მომუშავე არასამთავრობო სექტორში; 

 არაფორმალურ განათლების კუთხით. 

 

XIX.  სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის (დატვირთვა) 

 

  სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 

 ლექციაზე  დასწრების 

 სემინარი/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას 

 ლაბორატორიულ მეცადინეობას 

 დამოუკიდებელ მეცადინეობას 

 სასკოლო პრაქტიკა და პრაქტიკის კვლევას 

 გამოცდების (შუალედური/ დასკვნითი) მომზადება- ჩაბარებას 

 სამაგისტრო  ნაშრომის მომზადებას და დაცვას   

  პროექტზე მუშაობას 

 

 მათ შორის: 

 

 ლექციაზე დასწრება - 1158 

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობა   - 1692 

- ბუნებისმეტყველების კომპონენტი სკოლაში  (ხელშეკრულების მიხედვით)  - 120  

 შუალედური / დასკვნითი გამოცდები - 208 

 პრაქტიკა - 326 
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 დამოუკიდებელი მეცადინეობა - 4116 

   (სულ:   7 500 საათი) 
 

 

XX . სტუდენტის შეფასება 

  

1. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა შეფასება სწავლების ყველა საფეხურზე 

საგანმანათლებლო პროგრამების (პროფესიული 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. სტუდენტის მიერ 

დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. 
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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 ხვედრითი 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.   
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13.   სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი უნდა შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს 
მასზე მუშაობას.  სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით) შესაბამისი 
კრიტერიუმებით.  

14. მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისათვის მე-2 მუხლის ,,ბ“ პუნქტის „ბ.ა“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული 

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი წარადგინოს მომდევნო სემესტრის განმავლობაში, ხოლო ამავე მუხლის ,,ბ“ პუნქტის 

„ბ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამეცნიერო-

კვლევითი კომპონენტის წარდგენის უფლებას. 

15. სტუდენტთა აკადემიური დავალიანების დასაფარავად სასწავლო წლის განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებულ 60 

კრედიტის ზევით დეკანატის  მიერ შეიძლება დაინიშნოს 15 კრედიტი. 

16. სტუდენტის მიერ დამატებითი სალექციო კურსების მოსმენა ხორციელდება ძირითად ჯგუფებთან ერთად. 

17. დამატებით სალექციო კურსებზე სტუდენტთა რეგისტრაცია ხორციელდება ფაკულტეტებზე სემესტრის 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის დამთავრებიდან ორი კვირის  განმავლობაში. 

18. თუ სტუდენტი ძირითად სასწავლო ვადაში ვერ ასწრებს აკადემიური დავალიანების დაფარვას, დეკანატის მიერ შეიძლება 

დაინიშნოს დამატებითი სემესტრი/ები 

 

შეფასების ფორმები; 

 შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი) 

 დასკვნითი შეფასება. 

შუალედური შეფასების და დასკვნითი შეფასების ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას. 

 

შეფასების კომპონენტები: 

 ზეპირი / წერითი გამოცდა; 

 ზეპირი / წერითი გამოკითხვა; 

 პრაქტიკული / თეორიული სამუშაო. 

 
შეფასების მეთოდი: 

 ტესტი 

 ესე; 
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 პრეზენტაცია; 

 დისკუსიაში მონაწილეობა; 

 პრაქტიკული / თეორიული დავალების შესრულება; 

 სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა; 

 სიტუაციური ამოცანების შესრულება; 

 იმიტირებულ სასწავლო მპროცესში მონაწილეობა; 

 ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი; 

 როლური თამაში 

XXI. სწავლების მეთოდები 

  

 (სასწავლო კურსის/მოდულის სწავლის შედეგების მიღწევისათვის შემუშავებულია სწავლების ადეკვატური მეთოდები). 

 ლექცია; 

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა; 

 სემინარი; 

 ელექტრონული რესურსით სწავლება; 

 ელექტრონული სწავლება საპილოტე რეჟიმში; 

 ლაბორატიული სამუშაო; 

 სასკოლო პრაქტიკა; 

XXII. ინფორმაცია  საგანმანათლებლო  პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ. 

 

(ინფორმაცია იმ პერსონალის შესახებ რომლებიც საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული სასწავლო კურსების/მოდულების 

წარმართვაში მონაწილეობენ). 
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 კურსი/მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 

1. განათლების ზოგადი 

საფუძვლები და აღზრდის 

თეორია  

ნატო ყრუაშვილი პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

2.  ზოგადი განათლების სისტემის 

სამართლებრივი საფუძვლები და 

სტრუქტურა 

ირმა ქურდაძე, 

მარეხ ნათენაძე 
პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

3.  განათლების და სწავლების 

თეორია (დიდაქტიკა) 
ირმა ქურდაძე პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

4.  
კლასის მართვა და კომუნიკაცია 

ირმა ქურდაძე, 

მარეხ ნათენაძე  

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01, 

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

5.  სკოლათმცოდნეობა ნატო ყრუაშვილი პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

6.  ინკლუზიური განათლება მარეხ ნათენაძე პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

7.  შესავალი განათლების კვლევის 
მეთოდებში 

ირმა ქურდაძე 

 
პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

8.  კლას-კომპლექტებთან მუშაობის 

მეთოდიკა  
მარეხ ნათენაძე პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

9.  ზოგადი ფსიქოლოგია გულიკო ბექაური ფსიქოლოგიის დოქტორი, PhD 

10.  ასაკობრივი ფსიქოლოგია გულიკო ბექაური ფსიქოლოგიის დოქტორი, PhD 

11.  განათლების ფსიქოლოგია გულიკო ბექაური ფსიქოლოგიის დოქტორი, PhD 

12.  პროფესიული და  სასწავლო  

გარემო 

ირმა ქურდაძე, 

მარეხ ნათენაძე 

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

13.  ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები სწავლებაში 
მარეხ ნათენაძე პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

14.  განათლება დემოკრატიული 

მოქალაქეობისთვის და ადამიანის 

ირმა ქურდაძე, 

მარეხ ნათენაძე 

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 
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უფლებათა სწავლება 

15.  კვლევის მეთოდები  

განათლებაში 
ირმა ქურდაძე პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

16.  ქართული ენის გრამატიკის 

საფუძვლები  (ფონეტიკა - I-VI 

კლ.) 

მაკა ბერიძე ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

17.  ქართული ენის გრამატიკის 

საფუძვლები  (მორფოლოგია -  I-

VI კლ.) 

მაკა ბერიძე ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

18.  ქართული ენის გრამატიკის 

საფუძვლები (სინტაქსი -  I-VI 

კლ.) 

მაკა ბერიძე ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

19.  ლიტერატურის ისტორია 1 ვახტანგ ინაური ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

20.  ლიტერატურის ისტორია 2 ვახტანგ ინაური ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

21.  ქართული ენისა და 

ლიტერატურის ინტეგრირებული 

კურსი 

ინგა ხორავა პედაგოგიკის დოქტორი,   PhD 13.00.02 

22.  ქართული ენისა და 

ლიტერატურის ინტეგრირებული 

სწავლების მეთოდიკა 

ინგა ხორავა  პედაგოგიკის დოქტორი,   PhD 13.00.02 

23.  წიგნიერება დაწყებით კლასებში მაკა ბერიძე ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

24.  ქართული, როგორც მეორე ენის 

სწავლების მეთოდიკა 
ლალი ბერიძე ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

25.  მათემატიკა - I (მათემატიკური 

ლოგიკის საწყისები) 
რაგულ ინასარიძე                            დოქტორი,   PhD  

26.  მათემატიკა - II  (ალგებრის 

საწყისები) 
როლანდ ქურდაძე პედაგოგიკის დოქტორი,   PhD 13.00.02 
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27.  მათემატიკა - III  (გეომეტრიის 

საწყისები) 
როლანდ ქურდაძე პედაგოგიკის დოქტორი,   PhD 13.00.02 

28.  მათემატიკა - IV   (მათემატიკური 

ანალიზის საწყისები) 
როლანდ ქურდაძე პედაგოგიკის დოქტორი,   PhD 13.00.02 

29.  მათემატიკის სწავლების 

მეთოდიკა - 1  
როლანდ ქურდაძე პედაგოგიკის დოქტორი,   PhD 13.00.02 

30.  მათემატიკის სწავლების 

მეთოდიკა - 2 
როლანდ ქურდაძე პედაგოგიკის დოქტორი,   PhD 13.00.02 

31.  მათემატიკის სწავლების 

ინოვაციური მეთოდები დაწყებით 

საფეხურზე 

ირმა ქურდაძე,  

როლანდ ქურდაძე 

პედაგოგიკის დოქტორი,   PhD 13.00.01, 

პედაგოგიკის დოქტორი,   PhD 13.00.02 

32.  ბუნებისმეტყველების 

ინტეგრირებული კურსი 1  
(ბიოლოგიის ელემენტები) 

ნანა ზუბაშვილი /  

თამარ ნარიმანიშვილი 

ბიოლოგიის დოქტორი, PhD 

დოქტორანტი, უფროსი მასწავლებელი 

33.  ბუნებისმეტყველების 

ინტეგრირებული კურსი 2  
(გეოგრაფიისა და ასტრონომიის 

ელემენტები) 

რევაზ ჭიღლაძე,  

ეთერ გაჩეჩილაძე 

ასტრონომიის   დოქტორი, PhD 

უფროსი მასწავლებელი 

34.  ბუნებისმეტყველების 

ინტეგრირებული კურსი 3  
(ფიზიკისა და ქიმიის 

ელემენტები) 

ვასილ ტაბატაძე  ფიზიკის დოქტორი, PhD 

35.  ბუნებისმეტყველების სწავლების 

მეთოდიკა 1 

რუსუდან ურიდია, 

თამარ ნარიმანიშვილი 

ბიოლოგიის დოქტორი, PhD 

დოქტორანტი, უფროსი მასწავლებელი 

36.  ბუნებისმეტყველების სწავლების 

მეთოდიკა 2 
რუსუდან ურიდია ბიოლოგიის დოქტორი, PhD 

37.  
ეკოლოგიური წიგნიერება 

ნანა ზუბაშვილი, 

რევაზზედგინიძე 

ბიოლოგიის დოქტორი, PhD 

ქიმიის დოქტორი, PhD 

38.  კატასტროფის რისკის შემცირება 

ინკლუზიური მიდგომით 

ირმა ქურდაძე, 

მაკა ბერიძე 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

ფილოლოგიის დოქტორი, 
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39.  პრაქტიკა 1 (გაცნობითი) ნატო ყრუაშვილი პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

40.  პრაქტიკა 2 ნატო ყრუაშვილი პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

41.  
პრაქტიკა 3 

მარეხ ნათენაძე,  

როლანდ ქურდაძე 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.02 

42.  

პრაქტიკა 4 

ირმა ქურდაძე, 

მარეხ ნათენაძე,  

როლანდ ქურდაძე 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.02 

43.  
პრაქტიკა 5 

ნატო ყრუაშვილი, 

როლანდ ქურდაძე 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.02 

44.  

პრაქტიკა 6 

მარეხ ნათენაძე,  

როლანდ ქურდაძე, 

მაია ივანიძე 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.02 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.02 

45.  

პრაქტიკა 7 

მარეხ ნათენაძე,  

როლანდ ქურდაძე, 

მაია ივანიძე, 

ეთერ გაჩეჩილაძე 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.02 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.02 

უფროსი მასწავლებელი 

46.  

პრაქტიკა  8 

ირმა ქურდაძე, 

მაკა ბერიძე,  

მარეხ ნათენაძე 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

47.  სამეცნიერო წერის საბაზისო 

უნარები 
მაკა ბერიძე ფილოლოგიის დოქტორი, PhD  

48.  სემინარი მაკა ბერიძე ფილოლოგიის დოქტორი, PhD  

49.  
უცხოური ენა 1 (ინგლისური, 

გერმანული, რუსული) 

გულნარა (გულიკო) ჯანოვა, 

ლალი ბერიძე, 

მარიანა ბალასანიანი 

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD  

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD ფილოლოგიის 

დოქტორი, PhD 

50.  
უცხოური ენა 2 (ინგლისური, 

გერმანული, რუსული) 

გულნარა (გულიკო) ჯანოვა, 

ლალი ბერიძე, 

მარიანა ბალასანიანი 

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD  

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD ფილოლოგიის 

დოქტორი, PhD  
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51.  უცხოური ენა 3  

(ინგლისური, გერმანული, 

რუსული) 

გულნარა (გულიკო) ჯანოვა, 

ლალი ბერიძე, 

მარიანა ბალასანიანი 

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD  

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD ფილოლოგიის 

დოქტორი, PhD 

52.  უცხოური ენა 4  

(ინგლისური, გერმანული, 

რუსული) 

გულნარა (გულიკო) ჯანოვა, 

ლალი ბერიძე, 

მარიანა ბალასანიანი 

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD  

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD ფილოლოგიის 

დოქტორი, PhD 

53.  აკადემიური წერა მაია ქუქჩიშვილი ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

54.  ქართული ზეპირსიტყვიერება და 

საბავშვო ლიტერატურა                           
მაია ივანიძე 

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

 

55.  პედაგოგიური აზროვნების 

განვითარების ისტორია  
ნატო ყრუაშვილი პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

56.  განათლებისა და კულტურის  

კერები სამცხე-ჯავახეთში 
ნატო ყრუაშვილი პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

57.  მეტყველების კულტურა                   მაკა ბერიძე ფილოლოგიის დოქტორი 

58.  აღმზრდელობითი მუშაობის 

მეთოდიკა 

ირმა ქურდაძე, 

მარეხ ნათენაძე 

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

59.  ნეთბუქები  -  დაწყებით 

კლასებში 
მარეხ ნათენაძე პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

60.  ციფრული მოქალაქეობა  მარეხ ნათენაძე პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

61.  კომუნიკაცია და ინტერაქცია - 

აუტიზმი 

ირმა ქურდაძე, 

მარეხ ნათენაძე  

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01, 

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

62.  მრავალეთნიკური და 

მრავალკულტურული 

საქართველო 

მაკა ბერიძე ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

63.  
მულტიკულტურული განათლება მაია ქუქჩიშვილი 

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

 

64.  პროფესიული უნარ-ჩვევები ირმა ქურდაძე პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 
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65.  დიფერენცირებული სწავლება ირმა ქურდაძე პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

66.  ბავშვთა უფლებები განათლებაში 
და განათლების მეშვეობით: 
ვსწავლობთ   ერთად ცხოვრებას 

ირმა ქურდაძე პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

67.  ევროკავშირის პოლიტიკა ნინო ხაზალაშვილი დოქტორანტი 

68.  ეთნოლინგვისტიკა  ინგა ღუტიძე ფილოლოგიის დოქტორი, PhD  

69.  ბილინგვური განათლების 

საფუძვლები 
ლალი ბერიძე 

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

ფილოლოგიის დოქტორი, PhD 

70.  საჯარო გამოსვლები და 

ლიდერობა 
მერი სახამბერიძე მასწავლებელი 

71.  საქართველოს და ევროპის 

ისტორია   
ცირა მესხიშვილი ისტორიის დოქტორი, PhD 

72.  სოციალური, ემოციური და 

ქცევითი სირთულეები 

ირმა ქურდაძე, 

მარეხ ნათენაძე 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

73.  
სოციალური პედაგოგიკა 

ირმა ქურდაძე, 

მარეხ ნათენაძე 

პედაგოგიკის დოქტორი,  PhD 13.00.01 

პედაგოგიკის დოქტორი, PhD 13.00.01 

74.  მსოფლიოს ცივილიზაციები თინა იველაშვილი ისტორიის დოქტორი 

 

 

XXIII.  ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსების შესახებ.   

პროგრამას    მოემსახურება სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის 

ბეჭდური და ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული ფონდი  მოიცავს უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო 

კურსების განხორციელებისათვის აუცილებელ ძირითად და დამხმარე ლიტერატურას ქართულ და უცხოურ ენებზე. სასწავლო კურსების 

სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურა შეესაბამება ბიბლიოთეკის ფონდს. ლიტერატურა ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის 

სამკითხველო დარბაზებსა და კაბინეტებში როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით. სილაბუსების მოთხოვნების შესაბამისად 

მუდმივად მიმდინარეობს სამეცნიერო და სასწავლო ლიტერატურის შეძენა და ფონდის  შევსება.   

 სამკითხველო დარბაზები უზრუნველყოფილია ინტერნეტქსელში ჩართული კომპიუტერებით.   მოხდა სჯუნის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის სრული კომპიუტერული კატალოგიზაცია, (წიგნადი ფონდი 45 000 ერთეული). 
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      უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არის საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის წევრი, ასევე არის საერთაშორისო 

სამეცნიერო საგამომცემლო სახლის ელსევიერის კონსორციუმის წევრი, რომელიც შეიქმნა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის მხარდაჭერით. - შპს „ელსევიერთან (Elsevier B.V.) გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე უნივერსიტეტს აქვს უფლება 

მოიძიოს და გამოიყენოს  ScienceDirect®onlain სამეცნიერო სტატიები 3,500 -ზე მეტი ჟურნალიდან და 34,000-ზე მეტი წიგნი. Scopus®onlain 

პლატფორმით სარგებლობისას შესაძლებელია მოვიძიოთ სამეცნიერო სტატიები რეფერირებადი ჟურნალებიდან, 113,000 ელექტრონული 

წიგნი, 27 მლნ. საერთაშორისო პატენტი.   შესაძლებელია ცალკეული მეცნიერის, კვლევითი ცენტრისა და უნივერსიტეტის 

პუბლიკაციების რაოდენობის, ციტირებისა და H ინდექსების გამოთვლა.    სამცხე-ჯავახეთის სახლმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 

ეძლევა უფლება მიიღოს მონაწილეობა პროექტში "ელექტრონულინფორმაციაბიბლიოთეკებისათვის – eIF 

2017 წლიდან ააიპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017 -თან გაფორმებული 

ხელშეკრულება № 2017/20  საფუძველზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდეგი ელექტრონული რესურსები: 

Cambridge Journals Online (https://www.cambridge.org/core)  

BioOne Complete (http://www.bioone.org/)  

e-Duke Journals Scholarly Collection (https://www.dukeupress.edu/)  

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books (https://www.elgaronline.com/page/70/journals)  

IMechE Journals (https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche)  

New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/)  

Openedition Journals (http://www.openedition.org/)  

Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/)  

SAGE Premier (https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-premier       

     
 უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში 2015 წელს გაიხსნა ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ფილიალი - საინფორმაციო 

ცენტრი, რის საფუძველზეც შესაძლებელია Cambridge Dictionaries Online ლექსიკონებით სარგებლობა. მოთხოვნის შესაბამისად 

ხელმისაწვდომია ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის როგორც წიგნადი ფონდით (4 მლნ. წიგნი), ასევე ელექტრონული რესურსით 

(120 000 ერთეული) სარგებლობა. ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე ეროვნული ბიბლიოთეკიდან იგზავნება გაციფრებული 

სახელმძღვანელოებიც.  აღნიშნული ფილიალი ადგილობრივ მომხმარებელს ეხმარება სამეცნიერო საქმიანობის უკეთ წარმართვაში. 

 

პროგრამის განხორციელბისთვის გამოიყენება ასევე შემდეგი რესურსები:   აუდიტორიები,  ინტერნეტის ქსელში ჩართული 

კომპიუტერები, პილოტირების რეჟიმში მზადდება ელექტრონული რესურსი,  რისთვისაც   გაძლიერდა ელექტრონული სწავლებისთვის 

საჭირო ტექნიკური ბაზა. პილოტირების წარმატების შემთხვევაში შედეგები დაინერგება.  

პედაგოგიური და სასწავლო პრაქტიკის განხორციელების  ადგილი – სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ქ.ახალციხის N1, N2,   N5,  N6 და  N7 

საჯარო სკოლები, ახალციხის  N1 საჯარო სკოლის ლაბორატორიები.  

 

https://www.cambridge.org/core
http://www.bioone.org/
https://www.dukeupress.edu/
https://www.elgaronline.com/page/70/journals
https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche
http://www.nejm.org/
http://www.openedition.org/
https://royalsociety.org/journals/
https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-premier
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XXIV. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 

სტუდენტს შეუძლია სწავლა გააგრძელოს სწავლების მე-3 საფეხურზე, სადოქტორო პროგრამებზე როგორც საქართველოში, 

ისე მის ფარგლებს გარეთ.  

 

XXV. პროგრამის განხორციელებისათვის და განვითარებისათვის საჭირო ბიუჯეტი 

 

პროგრამის საკონტაქტო საათებზე გაწეული ხარჯები ოთხივე კურსზე 

 პროფესორი 
ასოცირებული 

პროფესორი 

ასისტენტ 

პროფესორი 

მოწვეული 

დოქტორი 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

26,304.00 

Lari 
88,600.00 Lari 0.00 Lari 5,865.00 Lari 0.00 Lari 

     

   

სულ 120,769.00 Lari 

    

 

     

     მატერიალური რესურსისათვის ხარჯები 120,769.00 Lari 

     პროგრამის განვითარებისათვის 12,076.90 Lari 

     
სულ პროგრამის ხუთივე კურსისათვის გაწეული ხარჯები 253,614.90 Lari 

     

     ხუთივე კურსზე სტუდენტთა მინიმალური რაოდენობა 113 
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