
შრომის ბაზრისა და დამსაქმებლების მოთხოვნების ანალიზი 

სამცე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში   
300 კრედიტიანი დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული  

საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მომზადებისთვის 

დაწყებითი განათლების 240 კრედიტიანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის   

კურსდამთავრებულთა შეფასება დამსაქმებელთა მიერ  
       წარმოდგენილი კვლევის მიზანია შეაფასოს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

განათლების, სოციალურ  და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედი დაწყებითი განათლების 
საბაკალვრო საგანმანათლებლო პროგრამის ეფექტურობა.  

ქვენი გულწრფელი პასუხები დაეხმარება უნივერსიტეტს უკეთ დაგეგმოს და განახორციელოს სასწავლო 

პროცესი. 

# 

გთხოვთ უპასუხოთ ყველა შეკითხვას შესაბამის გრაფაში აღნიშვნის 

დაფიქსირებით 

რაოდენობა 

 

დაწყებითი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის  
 კურსდამთავრებულს აქვს: 62 

ცოდნა / უნარები 

1. 
დაწყებითი კლასების მასწავლებლისათვის აუცილებელი ცოდნა ქართულ 
ენასა და ლიტერატურაში 

60 

2. 
დაწყებითი კლასების მასწავლებლისათვის აუცილებელი ცოდნა 
მათემატიკაში 

55 

3. 
დაწყებითი კლასების მასწავლებლისათვის აუცილებელი ცოდნა 
საბუნებისმეტყველო დისციპლინებში 

58 

4. 

იცის ბავშვთა უფლებები / კონფლიქტურ სიტუაციებში შეუძლია 
პრობლემების მოგვარება/ ბულინგის შემთხვევების იდენტიფიცირება და 
შესაბამისი რეაგირება 

60 

5. 
შეუძლია  სკოლაში თანამშრომლობა კოლეგებთან, მოსწავლეთა 
მშობლებთან, თემთან 

61 

6. შეუძლია მულტილინგვურ გარემოში ადაპტირება 53 

7. იცის ინკლუზიური განათლების პრინციპები 60 

8. იცის სწავლებაში ნეთბუქების გამოყენება 

52 

 

9. 
იცის სწავლებაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
გამოყენების 

50 

10. იცის მდგრადი განვითარების მიდგომები 49 

11. იცის მცირეკონტიგენტიან სკოლებში მუშაობის სპეციფიკა 48 

12. 
იცის როგორც ბეჭდური, ასევე ციფრული რესურსების გამოყენებით 
სასწავლო რესურსების მომზადება 

45 
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რაოდენობა, სულ 62 კურსდამთავრებული
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