
მასწავლებლის მომზადების  დამატებითი პროგრამა 

 

I.ფაკულტეტის დასახელება: განათლების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

II. პროგრამის დასახელება: მასწავლებლის  მომზადების დამატებითი საგანმანათლებლო  პროგრამა 

(minor) 

III. უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: 

IV. საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური 

V. სწავლების ენა: ქართული 

VI.მისანიჭებელი აკად. ხარისხი/კვალიფიკაცია: არ ენიჭება 

VII. პროგრამის მოცულობა: 60 კრედიტი 

VIII.პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 

(minori) გავლის უფლება აქვს ბაკალავრიატის პროგრამის სტუდენტს. 

IX. პროგრამის ხელმძღვანელი:პედაგოგიკის დოქტორი,  პროფესორი  ირმა ქურდაძე 

X. პროგრამის აკრედიტაცია: 13.09.2012. №398 

XI. პროგრამის განახლების თარიღი: 2016წ.  

XII. პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს უპასუხოს საქართველოს ზოგადი განათლების სფეროში არსებულ 
პრობლემებს, მოამზადოს შემოქმედებითი პედაგოგიური აზროვნების მქონე ისეთი უნარებით 

აღჭურვილი სპეციალისტი, რომელიც: 

 წარმატებით გაუძღვება ქვეყნის განათლების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებს; 

 დააკმაყოფილებს და მოერგება რეგიონის საჭიროებებსა და სპეციფიკას; 

 გამოიყენებს სწავლების დიფერენცირებული მიდგომის სტრატეგიებს მოსწავლეზე 
ორიენტირებული სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის;  

 გააუმჯობესებს მოსწავლეთა მიღწევებს საკუთარი საქმიანობისა და მოსწავლეთა შეფასების 

ანალიზის საფუძველზე; 

 სრულყოფს თავის პედაგოგიურ პრაქტიკას; 

 ითანამშრომლებს კოლეგებთან პრობლემების ერთობლივად გადაჭრისა და პროფესიული 

განვითარებისთვის. 

პროგრამის მიზანია ქართული ენისა და ლიტერტურის, უცხოური ენის, მათემატიკის (როგორც 

ქართულენოვან, ისე ბილინგვურ სკოლებში) ისტორია/საზოგადოებრივი და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების   მასწავლებლის მომზადება, როგორც საბაზო, ისე საშუალო სკოლის საფეხურებისთვის. 

პროგრამა  შემუშავებულია მასწავლებლის პროფესიის სახელმწიფო რეგულირების საფუძველების, 
მასწავლებლის განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლის, 2015 წლის 
სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო კვლევის (TALIS) შეფასებისა და გამოცდების  ეროვნული 

ანგარიშის, თანასწორობისა და სამართლიანობის პრინციპების გათვალისწინებით და ემსახურება  
ხარისხიანი განათლების დამკვიდრებას. 

XIII . დასაქმების სფერო:  

 სკოლის საბაზო და  საშუალო საფეხური 

 განათლების რაიონული რესურსცენტრები; 

 საჯარო სამსახურების განათლების მიმართულება; 



 განათლების საკითხებით დაკავებული არასამთავრობო სექტორი. 

XIV. სწავლის შედეგი: 

  იცნობს ეროვნული განათლების სისტემის სამართლებრივ საფუძვლებსა და 

სტრუქტურას;                   

 გაცნობიერებული აქვს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები; 

 იცის საგნის/საგნობრივი ჯგუფის სწავლის, სწავლებისა და შეფასების მეთოდები 

იმისათვის, რომ გაზარდოს მოტივაცია მოსწავლის უნარ-ჩვევების 

განსავითარებლად კრიტიკულ აზროვნებაში, პრობლემის გადაჭრის პროცესში; 

 იცის, როგორ დაგეგმოს, წარმართოს და შეაფასოს სასწავლო პროცესი, როგორც 

ერთენოვან, ისე ბილინგვურ გაკვეთილზე; შეუძლია არსებული რესურსების 

კლასიფიკაცია-კატეგორიზაცია; ქმნის სასწავლო მიზნის შესაბამის რესურსებს, მათ 

შორის - ციფრულს. 

 იცის, როგორ შექმნას ჯანსაღი, უსაფრთხო და წამახალისებელი სასწავლო გარემო.     

 აქვს პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური თეორიების ცოდნა და შეუძლია ამ თეორიების 

კრიტიკულად გაცნობიერება. იცის მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებები, 

სწავლისა და განათლების თეორიები მოსწავლეების ფიზიკური, კოგნიტური, 

სოციალურ-პიროვნული განვითარების თავისებურებები; 

 იცის ინკლუზიური განათლების ძირითადი პრინციპები. 

 შეუძლია სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა საგნის ცოდნაზე 

დაყრდნობით, მოსწავლეების საზოგადოებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის 

მოთხოვნების შესაბამისად, საგაკვეთილო გეგმებისა და ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმების შექმნა; სკოლის პრიორიტეტების და მოსწავლეთა 

საჭიროებების გათვალისწინებით მასწავლებელი შეიმუშავებს თემატურ 

სასწავლო გეგმებს. გაკვეთილის დაგეგმვისას ითვალისწინებს შიდა და საგანთა 

შორის კავშირებს. 

 შეუძლია სწავლებისა და შეფასების სხვადასხვა მეთოდის, სტრატეგიის და 

ხერხის გამოყენება მოსწავლეთა მიღწევების ამაღლების აკადემიური მოსწრების 

გაუმჯობესების მიზნით.                                             

 შეუძლია მოტივაციის ამაღლების სხვადასხვა საშუალებით ისეთი სასწავლო 

გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა სოციალურ 

ურთიერთობებს, მათი მოტივაციის გაზრდას; თითოეული მოსწავლის 

ჩართულობასა და ინდივიდუალურ პროგრესზე დაკვირვებით ირჩევს 

მოტივაციის ამაღლების შესაბამის სტრატეგიებს; შეუძლია სწავლისა და 

განვითარების  თეორიების გამოყენება პრაქტიკულ საქმიანობაში მოსწავლეზე 

ორიენტირებული სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის. 

 შეუძლია სპეციალურ მასწავლებელთან თანამშრომლობით განსხვავებული 

შესაძლებლობის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

მოსწავლეებისათვის შესაბამისი სასწავლო გარემოს შექმნა და სასწავლო 

პროცესის მართვა; ქმნის მოსწავლის ინდივიდუალურ პროგრესზე 

ორიენტირებულ გარემოს და უზრუნველყოფს კლასში მოსწავლის ინტეგრაციას. 

 აქვს მოსწავლეთა საჭიროებების განსაზღვრისა და მასზე რეაგირების უნარი. 

შეუძლია იმის გაანალიზება, რომ მოსწავლეები ინდივიდუალური 

თავისებურებების გათვალისწინებით განსხვავადებიან სწავლისადმი 

მიდგომებით და შეუძლია სწავლების ისეთი პირობების შექმნა, რომელიც 

ადაპტირებულია სხვადასხვა ტიპის მოსწავლისათვის. 

 აქვს მოსწავლეებისა და მშობლებისათვის პედაგოგიური კონსულტაციის 

გაწევის უნარი. კონკრეტული ვითარებიდან გამომდინარე, ირჩევს 

მოსწავლის მშობლებთან და სხვა კანონიერ წარმომადგენელთან ურთიერთობის 



მიდგომებს. 

  შეუძლია ჯანსაღი, უსაფრთხო და წამახალისებელი სასწავლო გარემოს შექმნა. 

იყენებს მოსწავლეთა კულტურულ მრავალფეროვნებას დადებითი სასწავლო 

გარემოს შესაქმნელად.  

  შეუძლია საკუთარი პრაქტიკის კვლევის/ანალიზის/შეფასების საფუძველზე 

ინდივიდუალური პროფესიული განვითარების დაგეგმვა და სწავლა/სწავლების 

პროცესის გაუმჯობესების სტრატეგიის ჩამოყალიბება, კოლეგებთან ერთად 

სპეციალური კვლევითი საქმიანობების დაგეგმვა და გამოყენება პრაქტიკაში; 

  შეუძლია პროფესიული სიტუაციების ანალიზი, შეუძლია პრობლემების 

იდენტიფიცირება; მოსალოდნელი შედეგების განჭვრეტა და დასკვნის გაკეთება. 

  შეუძლია პროფესიულ საკითხებზე კომუნიკაცია კოლეგებთან, მოსწავლეებთან 

და მშობლებთან, სხვა დაინტერესებულ პირებთან.  გასაგებ და აკადემიურ 

დონეზე წერილობითი და ზეპირი ფორმით. შეუძლია სასკოლო საზოგადოების 

წარმომადგენლებთან გასაგებ და აკადემიურ დონეზე წერილობითი და ზეპირი 

კომუნიკაცია; 

  აქვს სასწავლო პროცესში  თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი. 

  აქვს უწყვეტი პროფესიული განვითარების საჭიროებების გაცნობიერებისა და 

დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან 

ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და ანალიზი.     აქვს წყაროებიდან 

ინფორმაციის მოძიების, დამუშავებისა და სასწავლო გარემოში ინტეგრირების 

უნარი;     

  შეუძლია საკუთარი პედაგოგიური ცოდნისა და უნარების განვითარებისათვის 

საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. პროფესიულ 

განვითარებას გეგმავს საკუთარი საქმიანობის კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე. 

  იცნობს მასწავლებლის ეთიკის კოდექსს და მოქმედებს მის შესაბამისად;                      

  ხელს უწყობს მოსწავლეებში ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნული 

ღირებულებების დამკვიდრებასა და განვითარებას; 

 აქვს როგორც ლოკალურ, ასევე ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე 

პროფესიული ფასეულობების გაზიარებისა და პრაქტიკაში რეალიზების უნარი. 

შეუძლია საკუთარი და სხვათა პიროვნული ღირებულებების პატივისცემა, აქვს 

რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე  მულტიეთნიკურ გარემოში რეალიზების 

უნარი. 

 

 სტუდენტის  შეფასება 

 სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესისა 

(განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის ბრძანება №3) და უნივერსიტეტში 

არსებული წესის შესაბამისად. 

 კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სასწავლო კურსის სილაბუსით დაგეგმილი 
სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ.  

 სტუდენტთა შეფასება  ხორციელდება შემდეგი წესით: 

 ა. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში (სასწავლო კურსი, პრაქტიკა, საბაკალავრო 
ნაშრომი ან სხვ.) შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. 

 ბ. სასწავლო კურსი ათვისებულად ითვლება, თუ სტუდენტის საბოლოო შეფასება ტოლია  ან მეტია 51%. 

 გ. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება დადებითია, თუ ნაშრომის შეფასება ტოლია  ან მეტია 51%. 

 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. 

 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. დამატებით გამოცდაზე 

მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 

ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

 სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სემესტრული შეფასების ფორმებია: 
 შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი); 
 დასკვნითი შეფასება. 

 სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემაში შეფასების ფორმებს  შორის ხვედრითი წილის განაწილება 

ხდება სასწავლო კომპონენტის სილაბუსით. ასევე სილაბუსით განისაზღვრება სასწავლო კომპონენტის 
შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები. 

 საბოლოო შეფასება გამოითვლება შუალედური და დასკვნითი შეფასებების დაჯამების საფუძველზე. 
 შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრული უნდა იყოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვერდრითი წილი არ უნდა აღემატებოდეს 
დასკვნითი შეფასების 60 %-ს. სასწავლო კურსის პედაგოგი უფლებამოსილია შეფასების კომპონენტშიც 

განსაზღვროს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

 შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების ჯამი უნდა შეადგენდეს 51 
ქულას. 

 დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც სილაბუსით 
გათვალისწინებული შუალედური შეფასების კომპონენტების მინიმალური კომპეტენციის 
ზღვარი/ზღვრები დაძლეული აქვს. შესაძლებელია შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის 
ზღვრის მისაღწევად დასკვნით გამოცდამდე სტუდენტმა განმეორებით ჩააბაროს სილაბუსით 
გათვალისწინებული შუალედური კომპონენტები. დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლები შეფასების მიღების შემთხვევაში, თუ სტუდენტს 
შუალედური შეფასებითურთ 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 
შეფასებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 40% დანაკლები, საბოლოო შეფასებად 
უფორმდება F-0. ასეთ შემთხვევაში სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

 დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის 
საბოლოო შეფასებაში 0-50% მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფორმდება F-0 შეფასება და სტუდენტი 
კურსს გაივლის განმეორებით.  

 შუალედური  და დასკვნითი გამოცდები საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის (საგნის) 
თავისებურების გათვალისწინებით, ტარდება  წერილობით, ზეპირად, ელექტრონულად ან შერეული 
სახით. 



   სტუდენტთა აკადემიური დავალიანების დასაფარავად სასწავლო წლის განმავლობაში პროგრამით 

გათვალისწინებულ 60 კრედიტის                        

 ზევით დეკანატის  მიერ შეიძლება დაინიშნოს 15 კრედიტი. 

   სტუდენტის მიერ დამატებითი სალექციო კურსების მოსმენა ხორციელდება ძირითად ჯგუფებთან 

ერთად. 

   დამატებით სალექციო კურსებზე სტუდენტთა რეგისტრაცია ხორციელდება  სემესტრის 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის   

 დამთავრებიდან ორი კვირის  განმავლობაში. 

   თუ სტუდენტი ძირითად სასწავლო ვადაში ვერ ასწრებს აკადემიური დავალიანების დაფარვას, 

დეკანატის მიერ შეიძლება დაინიშნოს დამატებითი სემესტრი/ები (მაქსიმუმ ოთხი). 

 სასწავლო კურსში სტუდენტის მიღწევის შეფასების დამატებითი კრიტერიუმები განისაზღვრება 

შესაბამისი სილაბუსით. 
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