
1 
 

 
 

განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე:  
ოქმი #ს4-20, 17.03.2020 

დამტკიცებულია მმართველი საბჭოს გადაწვეტილებით: 
დადგენილება #7, 27.03.2020                                                                                                                        

 
 

   მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა 

 უმაღლესი განათლების საფეხური: დამოუკიდებლად არსებული მასწავლებლის მომზადების 

საგანამანთლებლო პროგრამა 

 სწავლების ენა: ქართული/უცხოური ენების მიმართულებისთვის საგნობრივი მეთოდიკის კურსები 

ქართულ და შესაბამის უცხოურ ენაზე 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური 

 მიმართულებები და ქვემიმართულებები: 

დაწყებითი საფეხურის (I-VI) ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII) ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

დაწყებითი საფეხურის (I-VI) მათემატიკის მასწავლებელი 

საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)  მათემატიკის მასწავლებელი 

საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII) საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებლის მიმართულება: 

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)  ისტორის მასწავლებელი  

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)  სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი 

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)  გეოგრაფიის მასწავლებელი 

საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებლის 

მიმართულება: 

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)  ბიოლოგიის მასწავლებელი; 

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)  ფიზიკის მასწავლებელი; 

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)  ქიმიის მასწავლებელი; 

დაწყებითი საფეხურის (1-6 კლასი) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულება 

ბუნებისმეტყველების მასწავლებლი  

დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის   უცხოური ენების მასწავლებელი: 

 დაწყებითი, საბაზო და საშუალო  საფეხურის    ინგლისური ენის მასწავლებელი; 

 დაწყებითი, საბაზო და საშუალო  საფეხურის    რუსული ენის მასწავლებელი; 

 

პროგრამის დასრულების სერტიფიკატი:                                 

სერტიფიკატი - ქართული ენისა და ლიტერატურის დაწყებითი საფეხურის (I-VI)  მასწავლებლის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული: 

ქართული ენისა და ლიტერატურის დაწყებითი საფეხურის (I-VI)  მასწავლებელი 
  

სერტიფიკატი  - ქართული ენისა და ლიტერატურის საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)   

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული: 

ქართული ენისა და ლიტერატურის საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)   მასწავლებელი 
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სერტიფიკატი - მათემატიკის დაწყებითი საფეხურის (I-VI) მასწავლებლის მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული: 

მათემატიკის დაწყებითი საფეხურის (I-VI) მასწავლებელი 
  

სერტიფიკატი - მათემატიკის საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)   მასწავლებლის მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული: 

მათემატიკის საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)   მასწავლებელი 
 

სერტიფიკატი - საზოგადოებრივი მეცნიერებების საბაზო-საშუალო საფეხურის მასწავლებელის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული:   

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)   მასწავლებელი საზოგადოებრივ მეცნიერებებში -  

ისტორიის მასწავლებელი  

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)   მასწავლებელი საზოგადოებრივ მეცნიერებებში -  

სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი  

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)   მასწავლებელი საზოგადოებრივ მეცნიერებებში - 

გეოგრაფიის მასწავლებელი  

სერტიფიკატი  - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამის კურსდამთავრებული: 

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)   მასწავლებელი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - 

ბიოლოგიის მასწავლებელი 

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)   მასწავლებელი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - 

ფიზიკის მასწავლებელი 

 საბაზო-საშუალო საფეხურის (VII-XII)   მასწავლებელი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - 

ქიმიის  მასწავლებელი 

 დაწყებითი საფეხურის (1-6 კლასი) ბუნებისმეტყველების მასწავლებლი  

 

სერტიფიკატი  - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული 

დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებელი უცხოურ ენაში -  ინგლისური ენის 

მასწავლებელი  

სერტიფიკატი  - მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული 

დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის  მასწავლებელი უცხოურ ენაში -  რუსული  ენის 

მასწავლებელი 

 სწავლის ხანგრძლივობა:           2 სემესტრი 

 პროგრამის მოცულობა:                      60 კრედიტი-ECTS (1 კრედიტი- 25 საათი) 

 პროგრამის ხელმძღვანელი:                                 ნინო ფეტვიაშვილი 
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის ბაკალავრი/მაგისტრი ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც საგნობრივი კომპეტენცია 

დადასტურებული აქვს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული 

გამოცდით. ასევე, პირი ვალდებულია ჩააბაროს ევროპის უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული შიდა 

გამოცდა. 

პროგრამის აქტუალობა 

ევროპის უნივერსიტეტი მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ქვეყნის საზოგადოებრივი და სოციალურ 

ეკონომიკური აქტივობების განხორციელებას. ერთ-ერთი ასეთი აქტივობაა სასკოლო რეფორმა, 

რომლის მთავარი ამოცანაა მოხდეს მასწავლებელთა 21-ე საუკუნის გამოწვევებთან, თანამედროვეობის 

მოთხოვნებთან  შესაბამისობა. აკადემიური და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა აძლევს უნივერსიტეტს 

საშუალებას თანამედროვე გამოწვევევბის შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშვებით 

ხელი შეუწყოს დასახული ამოცანების განხორციელებას. 

პროგრამის მიზანი 

მოამზადოს საქართველოს განათლების მოქმედი კანონმდებლობის, საერთაშორისო სტანდარტების, 

მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის, პროფესიული სტანდარტის, დარგობრივი 

მახასიათებლის მოთხოვნების  შესაბამისი კომპეტენციის მქონე დაწყებითი, საბაზო და საშუალო 

საფეხურის   მასწავლებელი, რომელიც იქნება კრიტიკული აზროვნების, ინოვაციური და აკადემიური 

უნარ-ჩვევების, მოქალაქეობრივი შეგნებისა და დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი, ექნება 

შესაბამისი საგნის სწავლებისათვის საჭირო ცოდნა და უნარები, ორიენტირებული იქნება უწყვეტ 

პროფესიულ განვითარებაზე, იქნება კონკურენტუნარიანი, სიახლეების მიმღები და დამნერგავი 

პედაგოგიურ პრაქტიკაში. 

  პროგრამის მოცულობა 

 მასწავლებლის მომზადების საგანამანთლებლო პროგრამა აგებულია ECTS  სისტემის საფუძველზე, 

ემყარება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს“. 

 პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 აკადემიურ წელს ანუ 2 სემესტრს და მოიცავს 60 კრედიტს; 

 1 კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს; 

 კრედიტი დროის ერთეულში (სთ.) ასახავს სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც საჭიროა 

სტუდენტის მიერ პროგრამის შესაბამისი  სასწავლო კურსის ასათვისებლად და სწავლის შედეგების 

მისაღწევად. კრედიტი ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ მუშაობას. 

 პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ 

მუშაობას. 

 

პროგრამის სტრუქტურა 

მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო  პროგრამა მოიცავს   60 კრედიტს. ერთი აკადემიური 

სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას, ერთი სემესტრი 20 კვირას.  
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საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასება დასრულდება 

იმავე სემესტრში, რომელშიც იგი ხორციელდებოდა. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას 

შორის შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 დღისა გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან. 

მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამის წარმატებით დასრულებისთვის 

სტუდენტს ესაჭიროება პროგრამის სასწავლო კურსებიდან გაიაროს: 

ზოგადი პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის  სასწავლო კურსები  (ჩაშენებული სასკოლო პრაქტიკით, 

სავალდებულო მოდული ყველა მიმართულებისთვის) - 30 კრედიტი;   

შესაბამისი მიმართულების საგნის სწავლების მეთოდიკის სასწავლო კურსები (ჩაშენებული პრაქტიკით)   

- 20 კრედიტი (მათ შორის ყველა სავალდებულო კურსი); 

სასკოლო პრაქტიკის მოდულიდან - 10 კრედიტი (შესაბამისი მიმართულებისთვის განსაზღვრული 

სასკოლო პრაქტიკის დამოუკიდებელი კურსი); 

 

სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები 

სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს სწავლების ისეთი მეთოდების  გამოყენებას, რომე-

ლიც უზრუნველყოფს პროგრამის შესაბამისი ცოდნის და უნარების მიღწევას. პროგრამის მიზნების და 

სწავლის შედეგების რეალიზაცია ხდება სასწავლო  კურსებში ლექციების (კლასიკური და 

ინტერაქტიური), სამუშაო ჯგუფში მუშაობის, პრაქტიკული მეცადინეობების საშუალებით, ასევე, 

სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის გზით, თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაციის მიზნით 

პრაქტიკის ობიექტზე (სასკოლო პრაქტიკა) სამუშაო პროცესში მონაწილეობის და კონსულტაციების 

მეშვეობით. 

ლექცია შემოქმედებითი პროცესია, რომელშიც ერთდროულად მონაწილეობენ ლექტორი და 

სტუდენტი. ლექციის ძირითადი მიზანია შესასწავლი საგნის დებულებათა იდეის გაგება, რაც 

გულისხმობს გადმოცემული მასალის შემოქმედებით და აქტიურ აღქმას. ლექცია უზრუნველყოფს 

შესასწავლი საგნის ძირითადი დებულებების მეცნიერულ და ლოგიკურად თანმიმდევრულ შეცნობას 

ზედმეტი დეტალებით გადატვირთვის გარეშე. ამიტომ, ის უნდა იყოს ლოგიკურად დასრულებული. 

ამასთან, ფაქტები, მაგალითები, სქემები, დიაგრამები, გრაფიკები და სხვა თვალსაჩინოებანი უნდა 

ემსახურებოდეს ლექციის იდეის ახსნას. ლექციამ უნდა უზრუნველყოს მეცნიერების დიალექტიკური 

პროცესის სწორი ანალიზი და უნდა აიგოს კონკრეტულ გარემოში სტუდენტთა თავისუფალი 

აზროვნების შესაძლებლობის, ძირითად მეცნიერულ პრობლემათა შეცნობასა და გაგებაზე 

ორიენტირებით.  

ლექციაზე მოსმენილი მასალა მთლიანი ცოდნის სისტემად ყალიბდება სტუდენტის დამოუკიდებელი 

მუშაობით. სტუდენტს უნდა აღეძრას წიგნისადმი და სხვა საინფორმაციო წყაროებისადმი ინტერესი და 

საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის სურვილი, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და 

დასკვნების გაკეთების სტიმულირების საშუალებაა. ლექცია უნდა მიმდინარეობდეს სტუდენტთა 

აქტიური მონაწილეობით, მეთოდურ საშუალებათა და თვალსაჩინოების ფართო გამოყენებით. 

 

სამუშაო ჯგუფში მუშაობის დანიშნულებაა ლექციებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავება და 

დაკონკრეტება, პრაქტიკული ხასიათის ქეისების განხილვა, დისკუსია-დებატების გამართვა, საშინაო 

დავალების განხილვა. 

 

პრაქტიკული მეცადინეობის დანიშნულებაა კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტის საშუალებით 

თეორიული მასალის თანდათანობითი შესწავლა, რაც თეორიული მასალის დამოუკიდებლად 

გამოყენების ჩვევების გამომუშავების საფუძველია. პრაქტიკული მეცადინეობის ხელმძღვანელმა 
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ყურადღება უნდა გაამახვილოს ამოცანათა გადაწყვეტის მეთოდიკაზე, გაანგარიშებებში შესაბამისი 

ტექნიკის გამოყენებაზე და სხვ. 

 

პედაგოგიური პრაქტიკა ემსახურება სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნის გაღრმავებასა და 

განმტკიცებას. იგი ანვითარებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს, შესწავლილი საკითხისთვის  

დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებას პრობლემების გადასაჭრელად.  პედაგოგიური პრაქტიკა 

მოიცავს ორ ეტაპს. ეს არის ე.წ. ჩაშენებული პრაქტიკა, რომელიც გათვალისწინებულია საგნის 

სწავლების მეთოდიკის სასწავლო კურსებში. ჩაშენებული პრაქტიკა მოიცავს გაკვეთილზე 

ფოკუსირებულ დაკვირვებას. სტუდენტი აკავშირებს თეორიულად მიღებულ ცოდნას კონკრეტულ 

გაკვეთილთან და ახდენს მის ანალიზს. გაკვეთილის შემდეგ მასწავლებელთან ერთად ახდენს 

გაკვეთილის რეფლექსიას. მაგალითად, როგორ იყენებენ მასწავლებლები სხვადასხვა მეთოდს თუ 

რესურსს,  რამდენად ხდება სხვა საგნებთან კავშირის დამყარება. როგორ იყენებენ მასწავლებლები 

კავშირს ყოველდღიურ ცხოვრებასთან, მათ უშუალო გარემოსთან, რამდენად არის მოსწავლეების 

მხრიდან ასეთი აქტივობებისადმი ინტერესი. ჩაიარა თუ არა გეგმის მიხედვით გაკვეთილმა, რა იყო 

გაკვეთილის ძლიერი მხარე, რა იყო გაკვეთილის სუსტი მხარე, რისი გამოსწორება შეიძლება და როგორ.  

მასწავლებელთან ერთად ხდება მეთოდის, აქტივობის თუ რესურსის გამოყენების დადებით და 

უარყოფით მხარეებზე, მოტივაციის ამაღლების სხვადასხვა გზებზე საუბარი. ბოლოს, ჩაშენებული 

პრაქტიკის  შემდეგ,    სტუდენტმა უნდა დაწეროს არანაკლებ 2 გაკვეთილის რეფლექსია და ანგარიში. 

რაც შეეხება პედაგოგიურ პრაქტიკას, ის მეთოდიკური კურსების გავლის შემდგომ ან პარალელურად 

მიმდინარეობს მეორე სემესტრში. პედაგოგიურ პრაქტიკის მოცულობაა 10 კრედიტი. პრაქტიკის 

კომპონენტის მოთხოვნები აღწერილია შესაბამის სილაბუსში, რაც გულისხმობს მიღებული ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენებას. კერძოდ, გაკვეთილების ჩატარებას ყველა მიმართულებით და ყველა 

კომპონენტის გათვალისწინებით, შემდგომი რეფლექსიითა და ანგარიშის წარდგენით. 

   

სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომელიც  პროგ-

რამის რეალიზაციის შედეგად უზრუნველყოფს შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების 

მიღწევას. სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლებისა და სწავლის  შემდეგი მეთოდები: 

მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო   პროგრამის სწავლების მეთოდოლოგია გულისხმობს 

ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომლებიც   პროგრამის პრაქტიკული რეალიზაციის შედეგად 

უზრუნველყოფენ   შესაბამისი კომპეტენციების მიღწევას და პედაგოგიური კვლევის უნარის 

ჩამოყალიბებას. სასწავლო პროცესში გამოიყენება შემდეგი აქტივობები: დისკუსია-დებატები, ჯგუფუ-

რი (collaborative) მუშაობა, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), თანამშრომლობითი სწავლება 

(cooperative), შემთხვევის ანალიზი (Case study), როლური და სიტუაციური თამაშები, დემონსტრირება, 

ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა-განმარტებითი აქტივობა, სამუშაო ჯგუფში მუშაო-

ბისას - ვერბალური (აქტივობა, შესწავლილ თემასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა და დის-

კუსიები/დებატები, პრეზენტსციის/მოხსენების წარდგენა), წერითი (დავალების/პრეზენტაციის 

მომზადება); საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება (კონკრეტულ საკითხთან და-

კავშირებული ინფორმაციის მოძიება, კომპიუტერული ტექნიკისა და შესაბამისი კომპიუტერული 

პროგრამების გამოყენებით გაფორმებული/ილუსტრირებული მოხსენებები/პრეზენტაციები და ა.შ.), 

რაც სწავლის/სწავლების პროცესს  მრავალფეროვანს ხდის. მიღებული თეორიული ცოდნის 

განმტკიცების და პრაქტიკულ გარემოში დახვეწის მიზნით სტუდენტები გადიან პროფესიულ 

პრაქტიკას სკოლაში, სადაც მათ საშუალება აქვთ რეალურ გარემოში დახვეწონ საკუთარი 

კომპეტენციები,  დაგეგმონ და ჩაატარონ მასწავლებლის სტანდარტისა და ესგ-ის მოთხოვნებთან 

შესაბამისი გაკვეთილი,  სასწავლო პროცესში შეძლონ პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური გზების 

და ინოვაციური მეთოდების გამოყენება, თეორიული ცოდნის კონკრეტულ პრაქტიკულ სამუშაოსთან 

(საგაკვეთილო პროცესთან) მისადაგება, სამუშაო ჯგუფში კოორდინირებული და ინდივიდუალური 

მუშაობა, გადაწყვეტილების მიღება, შესრულებული სამუშაოს თვითშეფასება, საჭიროების გამოკვეთა 
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და პრაქტიკაში გამოყენება. შესაბამისად, გამოყენებული მეთოდები მიმართულია ამ უნარების ჩამოყა-

ლიბებაზე.    სწავლების პროცესში შესაძლებელია ამა თუ იმ მეთოდისთვის პრიორიტეტის მინიჭება 

სასწავლო ჯგუფის თავისებურებებიდან.  სწავლებისას გამოყენებული მეთოდების სწორი შერჩევა და 

მათი კომბინირება მიმართულია სწავლების აქტივიზებაზე, სტუდენტთა შესაძლებლობების გამოვ-

ლენასა და განვითარებაზე, შემეცნებითი და კვლევითი საქმიანობის სტიმულირებაზე, სასწავლო პრო-

ცესში სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობაზე, რაც უზრუნველყოფს მასწავლებლის მომზადების 

საგანამანათლებლო   პროგრამის შედეგების   მიღწევას. 

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი აქტივობები გულისხმობს სალექციო მასალის გადაცემას 

სტუდენტისათვის ვერბალური გზით, რომლის დროსაც გამოიყენება კითხვა–პასუხის, ინტერაქტიული 

მუშაობის, პრაქტიკული სიტუაციის აღწერის საფუძველზე თეორიული დებულებების ახსნის 

მეთოდები; 

წიგნზე მუშაობა- დამოუკიდებლად მიცემული საკითხავი მასალის გაცნობა, დამუშავება და ანალიზი; 

წერითი მუშაობა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: თეზისების შედგენა, რეფერატის, 

პროექტის ან ესსეს შესრულება და ა.შ. 

პრაქტიკული მუშაობა სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. სტუდენტი შეძენილი 

ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას, მაგალითად: 

პრაქტიკული/ლაბორატორიული მეცადინეობა, სასკოლო პრაქტიკა.  

დისკუსია/დებატები დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა 

და აქტივობას. ამასთან, უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

ჯგუფური  (COLLABORATIVE) მუშაობა - ამ მიდგომით 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. 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის 

საწყის ეტაპად პრობლემის გამოყენება. 

შემთხვევის ანალიზი (Case study) - ლექტორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს 

კონკრეტულ შემთხვევებს, სტუდენტები ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. 

გონებრივი იერიში (Brain storming) - გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული 

საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული, 

აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული ხელს უწყობს 

პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. გონებრივი იერიში 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. 
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დემონსტრირება – აღნიშნული  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 ლექტორის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს 

დემონსტრირება 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; მარტივი ცდის ჩატარება და სხვ. 

ინდუქცია - სწავლების ინდუქციური მიდგომა განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ 

ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან ზოგადისკენ, ფაქტების 

განზოგადებისკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს 

კონკრეტულიდან ზოგადისკენ. 

დედუქცია - სწავლების დედუქციური მიდგომა განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის 

გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის 

ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისკენ. 

ანალიზი - ანალიზის გამოყენებით სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილება კონკრეტული 

შემთხვევები. სტუდენტები საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხის მანამდე უცნობ მხარეებს. ანალიზი 

გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, რაც 

ამარტივებს დასმული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალურ გაშუქებას.  

სინთეზი - გულისხმობს ცალკეული საკითხების თავმოყრით მთლიანის შესახებ წარმოდგენის შექმნას. 

იგი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც „მთელი“–ს დანახვის უნარის განვითარებას. 

ახსნა–განმარტება – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს მასალის 

გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული 

თემის ფარგლებში. 

ქმედებაზე  ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს ლექტორისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 

პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

 

სწავლის შედეგები 

საგანმანათლებლო პრპგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს: 

 მოსწავლეზე და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, წარმართვა და შეფასება 

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების, ეროვნული სასწავლო გეგმის, მოსწავლის საჭიროებების 

გათვალისწინებით. 

 პიროვნების, განვითარებისა და  განათლების თეორიების ცოდნის ეფექტიანად გამოყენება 

თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური, სპეციალური საჭიროებების, მათი კულტურული 

მრავალფეროვნების, დიფერენცირებული მიდგომების გათვალისწინებით უსაფრთხო, თავისუფალი და 

მამოტივირებელი სასწავლო გარემოს შექმნა; 

 მოსწავლეთა შეფასების მეთოდების მიზნობრივი გამოყენება თითოეული მათგანის მიღწევისა და 

პროგრესის შესაფასებლად; 

 კლასგარეშე საქმიანობის დაგეგმვა და წარმართვა მოსწავლეთა ინტერესებისა და შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით; 
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 დემოკრატიული ფასეულობების, მდგრადი განვითარების მიზნების ინტეგრირება სასწავლო 

პროცესში პიროვნების სოციალური და ბუნებრივი გარემოსადმი პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქის 

აღზრდაში; 

 განათლების მეცნიერებაში ახალი ცოდნის, ტენდენციების და თანამედროვე კვლევების შედეგების 

გამოყენება უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით; საკუთარი პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა 

და შედეგების   საფუძველზე პედაგოგიური საქმიანობის სრულყოფა განათლების სისტემის 

საკანონმდებლო საფუძვლების გათვალისწინებით; 

 მოიძიოს, შეარჩიოს, შექმნას და გამოიყენოს დამხმარე რესურსები და ICT ტექნოლოგიები 

მოსწავლეების საჭიროების გათვალისწინებით შედეგების გასაუმჯობესებლად; 

 სკოლაში თანამშრომლობითი კულტურის ჩამოყალიბება, პროფესიული ეთიკის წესების 

მნიშვნელობის გაცნობიერება. მოსწავლეებთან, კოლეგებთან, მშობლებთან ეფექტური კომუნიკაცია და 

საქმიანი თანამშრომლობა მოსწავლეთა შედეგების გაუმჯობესების და პოზიტიური გარემოს 

ჩამოყალიბების მიზნით.  

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებულ „უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს“, რომელიც ითვალისწინებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

 (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

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

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

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

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

 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

(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; 

(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

შუალედური შეფასებების შედეგებით სტუდენტმა უნდა გადალახოს არანაკლებ 30% 

დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ზღვარია 50%. 

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასების/ 

შეფასებების მინიმალური ზღვრის გადალახვისა  და დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ზღვრის 

დაკმაყოფილების საფუძველზე მიღებული ქულების დაჯამებით უგროვდება არანაკლებ 51 ქულა. 

დასკვნითი გამოცდის დამატებით გამოცდაზე სტუდენტს გასვლის უფლება აქვს Fx შეფასების 

შემთხვევაში: 

დასკვნითი გამოცდის დამატებით გამოცდაზე სტუდენტს გასვლის უფლება აქვს, თუ სტუდენტს 

უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 
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მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, Fx-ის მიღების შემთხვევაში 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 შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო 

პროგრამის კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის 

საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას. 

სასწავლო კურსის განხორციელების პერიოდში ტარდება ერთი შუალედური გამოცდა. კონკრეტულ 

სასწავლო კურსში სპეციფიკიდან გამომდინარე განისაზღვრება შუალედური შეფასების ელემენტში 

შემავალი კომპონენტები და შეფასების კრიტერიუმები, მათ ხვედრით წილს განსაზღვრავს სასწავლო 

კურსის განმახორციელებელი  ლექტორი.  

პრაქტიკის შეფასება  გაწერილია შესაბამის სილაბუსში. 

შუალედური სემესტრული შეფასება- არანაკლებ 60 ქულა;  

დასკვნითი გამოცდა - მაქსიმუმ 40 ქულა. 

 სასწავლო კურსის განხორციელების პერიოდში ტარდება ერთი შუალედური გამოცდა - 

მაქსიმალური შეფასება 20 ქულა. პედაგოგიური პრაქტიკის შეფასებისთვის შესაძლებელია 

განსხვავებული შეფასების დადგენა. 

 

 

შუალედური შეფასება(არანაკლებ 60 ქულა) დაყოფილია კომპონენტებად: 

 აქტივობა - სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული მეცადინეობა, პროექტებისა და რეფერატის 

მომზადება-პრეზენტაცია, ქვიზი და სხვ. (კონკრეტდება სილაბუსებში) 

 შუალედური გამოცდა (მაქსიმუმ 20 ქულა) - (ფორმატი კონკრეტდება სილაბუსებში)  

კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელია შუალედური შეფასების 

ელემენტში შემავალი კომპონენტების დაზუსტება: კომპონენტების შინაარსსა და ხვედრით წილს გან-

საზღვრავს სასწავლო კურსის განმახორციელებელი  ლექტორი შესაბამის სილაბუსში. 

 

 

პედაგოგიური პრაქტიკის შეფასება 
პედაგოგიური პრაქტიკა: სასწავლო პედაგოგიური პრაქტიკა უმაღლესი სკოლის საგანამათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების მომზადების ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია. პრაქტიკის 

მიზანია სტუდენტის მომზადება  წარიმართოს სამი მიმართულებით - სასწავლო/საგაკვეთილო 

პროცესი, სასწავლო/აღმზრდელობითი პროცესი, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პროცესი. 

შესაბამისად, პედაგოგიური პრაქტიკის მიზანია სტუდენტმა პრაქტიკაში (გაკვეთილზე) გამოიყენოს 

სასწავლო პროცესში მიღებული ცოდნა. მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფრაგლებში  პრაქტიკა ორ ეტაპიანია. კერძოდ, ეს არის ჩაშენებული პრაქტიკა, რომელიც გულისხმობს  

კონკრეტული სასწავლო კურსების ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში 
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გამოყენების პროცესზე დაკვირვებას, ხოლო მეორე ეტაპზე პედაგოგიური პრაქტიკის კურსი ყველა 

მიმართულებით, სადაც სტუდენტები პრაქტიკაში გამოიყენებენ და დაადასტურებენ მეთოდიკური 

სასწავლო კურზებზე მიღებულ ცოდნას (დაგეგმავენ და ჩაატარებენ გაკვეთილებს, შექმნიან 

ელექტრონულ პორტფოლიოებს და დაწერენ პრაქტიკის ანგარიშს).  

შენიშვნა:  

შეფასების წესი, ელექტრონული პორტფოლიოს წარმოება, ფორმები, კომპონენტები, კრიტერიუმები და 
შესაბამისი ქულები მითითებულია შესაბამისი კურსის სილაბუსეში; 

დასაქმების სფერო 

● ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი,   საბაზო და საშუალო საფეხურის 

მასწავლებელი შესაბამის საგანში (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, 

სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ფიზიკა, ქიმია,ბიოლოგია, ინგლისური ენა, რუსული ენა);  

● მოსწავლეთა და აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრები; 

● პედაგოგთა გადამზადების ცენტრები; 

● საგანამანათლებლო რესურსცენტრები; 

● განათლების სფეროში მომუშავე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები. 

 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება 

შეუძლია მაგისტრატურაში/დოქტორანტურაში შესაბამის ან მომიჯნავე სპეციალობაზე. 

 

პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად და პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მისაღწევად უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: სასწავლო 

აუდიტორიები, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი, აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე, 

საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფითა და 

ინტერნეტით. სასწავლო უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ 

საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობა. სასწავლო უნივერსიტეტის შენობა აღჭურვილია პროგრამის 

განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი ინვენტარით. 

 

სასწავლო უნივერსიტეტის პარტნიორ ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში პრაქტიკაზე სტუდენტთა 

განაწილებას უზრუნველყოფს ევროპის უნივერსიტეტის  პარტნიორი სკოლები, რომელთანაც 

უნივერსიტეტს დადებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. 

 

 

მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადამიანური 

რესურსი 

 

მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებად უზრუნველყოფილია 

მაღალკვალიფიციური პერსონალით (იხ. დანართი). საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ 
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სასწავლო კურსებს უძღვება სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, სათანადო 

გამოცდილებისა და კომპეტენციის მქონე მოწვეული პერსონალი. 

შენიშვნა: მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დანართები წარმოადგენს 
პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი:                               

ნინო ფეტვიაშვილი    

                                                                      

 

 


