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1.

Name of the study
course

2.

სასწავლო
კურსის კოდი
Lecturer

3.

4.

კრედიტების
რაოდენობა და
საათების
განაწილება

Inclusive pre-school education

Asoc. Professor Shorena Dzamukashvili, განათლების მეცნიერებათა
დოქტორი.ტელ.: 593 73 12 17, dzamukashvilishorena @rambler.ru.
საკონსულტაციო საათები: სამშაბათი12-13სთ. ხუთშაბათი 12-13სთ.
5 კრედიტი (125 სთ)
საკონტაქტო სთ -19 სთ
სააუდიტორიე ლექცია და პრაქტიკული მეცადინეობა - 13სთ
პრეზენტაცია -2 საათი
შუალედური შეფასება - 2 სთ
დასკვნითი შეფასება - 2 სთ
დამოუკიდებელი სამუშაო - 106სთ.

5.

სასწავლო
კურსის სტატუსი

არჩევითი

6.

სასწავლო
კურსის მიზნები

სტუდენტებს მისცეს ცოდნა სკოლამდელი ინკლუზიური
განათლების
არსის,
ძირითადი
პრინციპებისა
და
განმაპირობებლების, ინდივიდუალირი განვითარების გეგმის
შემუშავებისა და დაკვირვების,შეფასების პროცესების შესახებ;
ჩამოუყალიბოს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვთან
ინდივიდუალური თუ გუნდთან ერთად მუშაობის უნარი, სადაც
გაითვალისწინებს
ბავშვის
ასაკობრივი
განვითარების
თავისებურებებს
და
თამაშის
მნიშვნელობას
ბავშვის
განვითარებაში.
7.

8.

სასწავლო
კურსზე
დაშვების
წინაპირობები
სწავლის
შედეგები
(დარგობრივი და
ზოგადი
კომპეტენციები)

არ აქვს

ცოდნა და გაცნობიერება:
კურსის გავლის შედეგად სტუდენტებს ექნებათ შემდეგი
მნიშვნელოვანი საკითხების ღრმა და სისტემური ცოდნა:

➢

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვთან
ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის შესახებ;

➢

ბავშვის ასაკობრივი განვითარების თავისებურებების და
თამაშის მნიშვნელობს შესახებ ბავშვის განვითარებაში.

➢

აუტიზმის მქონე ბავშვებს როგორ შეუქმნას ხელშემწყობი
გარემო.
➢ დროული ინტერვენციის მნიშვნელობის შესახებ, ბავშვის
განვითარებაში არსებული სიძნელეების დროს.

➢

რთული ქცევის მქონე ბავშვებთან როგორ აწარმოოს
გაგება,პრევენცია, ქცევების ეფექტური მართვა
➢ როგორ ასწავლოს ბავშვებს ბრაზის მართვა და
თვითრეგულაცია.
➢ აუტიზმის მქონე ბავშვებს როგორ შეუქმნას ხელშემწყობი
გარემო.
სტუდენტები ასევე გააცნობიერებენ:

➢
➢
➢
➢
➢

ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შედგენის
მნიშვნელობას.
ბავშვის ჰოლისტური განვითარების პრინციპებს და თამაშის
მნიშვნელობას ბავშვის მრავალმხრივ განვითარებაში.
ბავშვის განვითარებაში სოციალური უნარების განვითარების
მნიშვნელობას.
დღის გეგმის მნიშვნელობას აქტივობიდან აქტივობაზე
გადასვლისას, რათა აცილებული იქნას ქცევითი პრობლემები.
სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების პრინციპებსა და
მიდგომებს,საერთაშორისო და ადგილობრივი ქვეყნისა და
რეგიონის გამოცდილებას,სკოლამდელი ინკლუზიური
განათლების არსის და პროცესის თავისებურებებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
კურსის გავლის შედეგად სტუდენტები შეძლებენ :
➢ სააღმზრდელო
პროცესს
დაგეგმავენ
ბავშვების
ინდივიდუალური თავისებურებების,
მრავალფეროვნების,
დროითი და სათამაშო რესურსების გათვალისწინებით.
➢ ბავშვზე მიმდინარე და შემთხვევის ჩანაწერების წარმოებას.

➢

სააღმზრდელო,საგანმანათლებლო პროცესში ბავშვის
ჩართვას ინტერესების, საჭიროებებისა და შესაძლებლობების
გათვალისწინებით.
➢ ინდივიდუალიზებას დღის ან კვირის გეგმაში;
➢ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმას შექმნას და ამ გეგმის
მიხედვით ხელმძღვანელობს ბავშვთან მუშაობისას.
➢ კეთილგანწყობილ სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო გარემოს
შექმნას ბავშვების საჭიროებებისა და ინტერესების შესაბამისად.
დასკვნის უნარი
კურსის გავლის შედეგად სტუდენტები შეძლებენ:
➢
➢
➢

➢
➢
➢

პრობლემის იდენტიფიცირებას და მხარდამჭერი სტრატეგიების
შეთავაზებას.
საჭიროებისამებრ სასწავლო სააღმზრდელო პროგრამის
გამარტივებას;
ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შედგენის
საჭიროებაზე მსჯელობას და აღსაზრდელის ძლიერი და სუსტი
მხარეების, მისაღწევი მიზანის და მიზნის მიღწევის გზების
დასახვას.
სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში წამოჭრილი პრობლემის
ანალიზს და შეფასებას;
აღსაზრდელთა შეფასების ანალიზის საფუძველზე მათი
მიღწევების გაუმჯობესებას;
პრობლემის გადაწყვეტას სხვადასხვა გზების მოძიებით.

კომუნიკაციის უნარი
კურსის გავლის შედეგად სტუდენტები შეძლებენ:
➢

ეფექტური კომუნიკაციისათვის ადექვატური გარემოს შექმნას;

➢

სხვადასხვა ტექნოლოგიების,მეთოდის და რესურსის
გამოყენებას აღსაზრდელებთან,კოლეგებთან, მშობლებთან
მიმართებაში და სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესთან
დაკავშირებულ სხვა პირებთან კეთილგანწყობილი
ურთიერთობებისთვის.

სწავლის უნარი
კურსის გავლის შედეგად სტუდენტები შეძლებენ:
➢

უნარების ადაპტირებას და განვითარებას ახალი
სიტუაციებისათვის.
➢ ეფექტურად ახდენს შესრულებული სამუშაოს შეფასებას,
თვითშეფასებას და მუდმივად ზრუნავს საკუთარი პროფე
სიონალიზმის განვითარებაზე;
➢ პროფესიულ განვითარების დაგეგმვას საკუთარი საქმიანობის,
საკუთარი პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის, კრიტიკული
ანალიზის საფუძველზე.

ღირებულებები
➢ იცის განათლების სფეროს ეთიკურ ნორმები, აღმზრდელ
პედაგოგის საქმიანობის მარეგულირებელი დოკუმენტი და
შესაბამისად იყენებს მას საგანმანათლებლო სივრცეში
კოლეგებთან და აღსაზრდელებთან ურთიერთობისას.
➢ პატივს სცემს აღსაზრდელთა მრავალფეროვნებასა და მათ
განსხვავებულ შესაძლებლობებს სწავლებაში.

9.

სასწავლო
კურსის

იხ. დანართი

შინაარსი:
(ძირითადი
თემები, კვირების
მიხედვით
განაწილება)
10.

სწავლებისა და
სწავლის
მეთოდები

აღნიშნული
დისციპლინის
შესწავლა
ხორციელდება
ელექტრონული /ჰიბრიდული/ სწავლების ფორმით, რაც გულისხმობს

სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს

დამოუკიდებლად,
ელექტრონულად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო
საათების ფარგლებში; სალექციო კურსის ფორმატიდან გამომდინარე,
სტუდენტი გარდა იმის, რომ, ესწრება ლექციებს, მას შეუძლია აუდიო
ლექციების გაცნობა და ელექტრონული სალექციო მასალის გაცნობა,
დამოუკიდებლად მომზადება. ასევე ის ასინქრონული ფორმით
ასრულებს ტესტებს და განსაზღვრულ ვადებში აგზავნის..
პრაქტიკულ მეცადინეობებზე ფოკუსირება ხდება ძირითადად
სიტუაციურ ამოცანებზე ანუ შემთხვევების ანალიზზე,
რაც
უზრუნველყოფს სტუდენტის მიერ შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში
გადატანის უნარ-ჩვევების განმტკიცებას.
სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება ასევე
სწავლების შემდეგი მეთოდები და აქტივობები:
➢

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი - მეთოდი გამოიყენება
ლექციებზე. პროფესორი ახდენს ღია დისკუსიის წამოწყებას,
პასუხობს სტუდენტების შეკითხვებს და უზიარებს მათ პროფესიულ
გამოცდილებას.
ორიენტირებულია ძირითადად შესასწავლი
დიდაქტიკური მასალის სისტემატიზირებული ცოდნის გადაცემაზე.
ლექცია მიმდინარეობს ინტერაქტიულ რეჟიმში. ასევე აქტიურად
ხდება ლექციის მსვლელობისას სადემონსტრაციო საშუალებების
გამოყენება.

➢ პრაქტიკულ მეცადინეობა ითვალისწინებს თორიული მასალის
გაღრმავებას კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტის გზით,
კერძოდ ხდება ვიდეო გაკვეთილების განხილვა ანალიზი
ჯგუფური მუშაობის ფორმატში, კონკრეტული სიტუაციეებისა
და შემთხვევების განხილვა ანალიზი. თითოეული შემთხვევა და
სიტუაცია უკავშირდება საგანმანათლებლო სივრცეს, სასწავლო
პროცესს და სასწავლო გარემოს, სწავლების და სწავლის
თავისებურებებს. პრაქტიკული მეცადინეობა ხელს უწყობს
სტუდენტს დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ- ჩვევების
გამომუშავებაში.
➢ ჯგუფური (collaborative) მუშაობა: ამ მეთოდით სწავლება
გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის
დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად
ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის
დანარჩენ წევრებს;

ქეის-ტექნოლოგიები:
➢ დისკუსია / დებატები. დისკუსიის პროცესი მკვეთრ ადამაღლებს
სტუდენტის ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. ეს მეთოდი
უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის
დასაბუთების უნარს.
➢ შემთხვევის ანალიზი: იგი, მიეკუთვნება სწავლების იმ
ინტერაქტიულ მეთოდთა რიცხვს, რომლებიც სტუდენტებს
რეფლექსური და სწორი
გადაწყვეტილების მიღებისკენ
ორიენტირებული
ქცევისთვის
განაწყობს.
სტუდენტს
საშუალებას აძლევს, მოახდინოს მიღებული თეორიული ცოდნის
ინტეგრირება რეალურ ცხოვრებასთან. ამ დროს ის სასწავლო
პროცესის აქტიური მონაწილეა, რომელსაც თავად უხდება
წამოჭრილ პრობლემასთან გამკლავება - იგი არკვევს, რა უნდა
იცოდეს პრობლემის უკეთ გასაგებად, დამოუკიდებლად ეძებს

საჭირო ინფორმაციას. სტუდენტი აფასებს საკუთარ და ჯგუფის
სხვა წევრთა მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და მათ
რეალურად მიღებულ გადაწყვეტილებას ადარებს.
➢ ვიდეოანალიზი

სტუდენტთა
ცოდნის
შეფასების ფორმები:
შეფასების
• შუალედური შეფასება
სისტემა
• დასკვნითი გამოცდა
(ფორმები,
კომპონენტები,
მეთოდები
და შეფასების კომპონენტები:
კრიტერიუმები)
• წერითი გამოცდა / გამოკითხვა
შეფასების მეთოდი:
•
•
•

ტესტი
პრეზენტაცია
ქეისი/შემთხვევის ანალიზი

შეფასების კრიტერიუმები:
•
•

შუალედური შეფასება – მაქსიმუმ 70 ქულა;
დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 30 ქულა;

შუალედური
ფორმით:

შეფასებები

გადანაწილებულია

შემდეგი

I კომპონენტი: შუალედური გამოცდა - შეფასდება მაქსიმუმ 20 ქულით.

გამოცდა ჩატარდება წერილობით, მერვე კვირას, სტუდენტებს
შეეთავაზებათ განვლილი მასალიდან 3 თეორიული საკითხი
(თითოეული ფასდება მაქსიმუმ 5 ქულით) და მე-4 საკითხი ქეისი ანუ
შემთხვევის,სიტუაციის ანალიზია,რომელიც ასევე შეფასდება 5 ქულით.
5 ქულა: პასუხი სრულყოფილი და ამომწურავია; სტუდენტის პასუხი
ეხება კონკრეტულ საკითხს. მსჯელობა ლოგიკურია; საკითხის
განხილვისას გამოიყენება პროფესიული ტერმინოლოგია; ჩანს მისი
შინაარსობრივი ცოდნა და საკითხი არ არის დაზეპირებული;
4
ქულა: პასუხი ზუსტია,მაგრამ არა ამომწურავი. ცნებითი და
ტერმინოლოგიური
აპარატის
გამოყენებისას
დაშვებულია
უზუსტობები; სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ
მასალას მაგრამ, ძირითადი სასწავლო ლიტერატურა ხარვეზებითაა
ათვისებული;
3 ქულა: პასუხი ზუსტია,მაგრამ არა ამომწურავი. ცნებითი და
ტერმინოლოგიური
აპარატის
გამოყენებისას
დაშვებულია
უზუსტობები;
2 ქულა: სტუდენტის პასუხი ძალზე ზოგადი და ზედაპირულია;
სუდენტი ფლობს სასწავლო მასალის მხოლოდ ცალკეულ ფრაგმენტებს;
1 ქულა: სტუდენტის პასუხი ძალზე ზოგადი და ზედაპირულია;
0 ქულა: ზოგად დონეზედაც არ ჩანს საკითხის ცოდნა; ნაშრომი არ არის
წარმოდგენილი;

შემთხვევის ანალიზის შეფასება:
5ქულა - პასუხი სრულყოფილია. ლოგიკურად არის

მოცემული

ამოცანის გადაჭრის გზები დასახული. სჩანს საკითხის სიღრმისეული
ცოდნა

და

მისი

პრაქტიკული

ანალიზის

უნარი.

პასუხობსსტუდენტი მაგალითში მოცემულ მოთხოვნებს.

სწორედ

4 ქულა-პასუხი ზუსტია, მაგრამ არა სრული. ნაწილობრივ სწორად აქვს
დასახული ამოცანის გადაჭრის გზები.სწორედ პასუხობს მაგალითში
მოცემულ მოთხოვნებს.
3 ქულა- პასუხი ზუსტია, მაგრამ არასრული. ხარვეზები აქვს
დაშვებული ამოცანის გადაჭრის გზების ძიებისას.
2ქულა-პასუხი ზოგადია. წარმოდგენილი აქვს მხოლოდ ცალკეული
ნაწილი მოცემული მოთხოვნების.
1ქულა-პასუხი ზოგადია. ნაწილობრივ ხარვეზით აქვს
წარმოდგენილი მოცემული პასუხი.
0ქულა- პასუხი მცდარია. არასწორად პასუხობს მაგალითში მოცემულ
მოთხოვნებს.

II კომპონენტი:

ტესტური დავალება (10 კითხვა, თითოეული
სწორი პასუხი შეფასდება 1 ქულით, არასწორი პასუხი 0 ქულით) მაქსიმუმ 10 ქულა, შეფასდება ოთხჯერადად.(10 *4)

III კომპონენტი: პრეზენტაცია, შეფასდება მაქსიმუმ 10 ქულით
ერთჯერადად, ლექტორი წინასწარ შეადგენს
თემატიკას და
წარუდგენს სტუდენტებს, დასაშვებია თემატიკის გარეთ თემის შერჩევა
(ლექტორთან შეთანხმებით).
პრეზენტაციის შეფასება განისაზღვრება შემდეგი კომპონენტების
დაცვით:
➢ თემის გასაგებად წარმოდგენა - მაქსიმუმ 4 ქულა

4ქულა - თემა წარმოდგენილია სრულყოფილად; საკითხი ზუსტად და
ამომწურავად არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია სწორია.
გამოყენებული აქვს როგორც ძირითადი, ისე დამხმარე ლიტერატურა.
3 ქულა -თემა წარმოდგენილია სრულყოფილად; საკითხი ზუსტად და
ამომწურავად არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია სწორია.
გამოყენებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა, ნაკლებად დამხმარე
ლიტერატურა.
2ქულა - პასუხი შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად ნაკლოვანია;
სტუდენტი დამაკმაყოფილებლად ფლობს საკითხს, თუმცა აღინიშნება
შეცდომები;
არასაკმარისად
აქვს
გამოყენებული
ძირითადი
ლიტერატურა.
1ქულა - პასუხი შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად ნაკლოვანია;
სტუდენტი არადამაკმაყოფილებლად ფლობს საკითხს, აღინიშნება
შეცდომები;
არასაკმარისად
აქვს
გამოყენებული
ძირითადი
ლიტერატურა.
0 ქულა - პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა
მოცემული.
➢ დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა - მაქსიმუმ 4 ქულა
4 ქულა - კითხვებზე სრულყოფილადაა გაცემული პასუხები; პასუხი
ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია
დაცულია. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას,
როგორც ძირითადი, ისე დამხმარე
ლიტერატურიდან.
3 ქულა -კითხვებზე სრულყოფილადაა გაცემული პასუხები; პასუხი
ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია
დაცულია. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას ძირითადი ლიტერატურიდან.
2 ქულა - პასუხი შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად ნაკლოვანია;
სტუდენტი
დამაკმაყოფილებლად
ფლობს
პროგრამით
გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, თუმცა აღინიშნება შეცდომები;
არასაკმარისად აქვს ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა.
1 ქულა - პასუხი შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად ნაკლოვანია;

სტუდენტი
არადამაკმაყოფილებლად
ფლობს
პროგრამით
გათვალისწინებულ
განვლილ
მასალას,
არასაკმარისად
აქვს
ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა.
0 ქულა - პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა
მოცემული.
➢ ვიზუალური საშუალებების გამოყენება - მაქსიმუმ 2 ქულა
2 ქულა - ვიზუალური და შინაარსობრივი მასალა სრულყოფილია.
1 ქულა - ვიზუალური მასალა წარმოდგენილია ნაკლოვანებებით,
ნაწილობრივ შეესაბამება თემას.
0 ქულა - ვიზუალური მასალა არ არის წარმოდგენილი და/ან შინაარსი
არ შეესაბამება თემას.

დასკვნითი გამოცდა: დასკვნითი გამოცდა ტარდება სემესტრის
ბოლოს, სასწავლო პროცესის აკადემიური კალენდრით განსაზღვრულ
ვადებში, შერეული ფორმით; დასკვნითი გამოცდა ფასდება მაქსიმუმ
30 ქულით:
დასკვნითი გამოცდა ჩატარდება წერითი სახით. სტუდენტმა
უნდა იმუშაოს 5 საკითხზე და 1 ქეისის ანუ კონკრეტული შემთხვევის,
სიტუაციის ანლიზზე, რომელთაგან თითოეული შეფასდება მაქსიმუმ
5 ქულით.
საკითხის შემთხვევაში ეს 5 ქულა განისაზღვრება შემდეგი
სახით:

5 ქულა: პასუხი სრულყოფილი და ამომწურავია; სტუდენტის პასუხი
ეხება კონკრეტულ საკითხს. მსჯელობა ლოგიკურია; საკითხის
განხილვისას გამოიყენება პროფესიული ტერმინოლოგია; ჩანს მისი
შინაარსობრივი ცოდნა და საკითხი არ არის დაზეპირებული;
4
ქულა: პასუხი ზუსტია,მაგრამ არა ამომწურავი. ცნებითი და
ტერმინოლოგიური
აპარატის
გამოყენებისას
დაშვებულია

უზუსტობები; სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ
მასალას მაგრამ, ძირითადი სასწავლო ლიტერატურა ხარვეზებითაა
ათვისებული;
3 ქულა: პასუხი ზუსტია,მაგრამ არა ამომწურავი. ცნებითი და
ტერმინოლოგიური
აპარატის
გამოყენებისას
დაშვებულია
უზუსტობები;
2 ქულა: სტუდენტის პასუხი ძალზე ზოგადი და ზედაპირულია;
სუდენტი ფლობს სასწავლო მასალის მხოლოდ ცალკეულ ფრაგმენტებს;
1 ქულა: სტუდენტის პასუხი ძალზე ზოგადი და ზედაპირულია;
0 ქულა: ზოგად დონეზედაც არ ჩანს საკითხის ცოდნა; ნაშრომი არ არის
წარმოდგენილი;

შემთხვევის ანალიზის შეფასება:
5ქულა - პასუხი სრულყოფილია. ლოგიკურად არის

მოცემული

ამოცანის გადაჭრის გზები დასახული. სჩანს საკითხის სიღრმისეული
ცოდნა და მისი პრაქტიკული ანალიზის უნარი. სწორედ პასუხობს
სტუდენტი მოცემულ მოთხოვნებს.
4 ქულა-პასუხი ზუსტია, მაგრამ არა სრული. ნაწილობრივ სწორად აქვს
დასახული ამოცანის გადაჭრის გზები.სწორედ პასუხობს

მოცემულ

მოთხოვნებს.
3 ქულა- პასუხი ზუსტია, მაგრამ არასრული. ხარვეზები აქვს
დაშვებული ამოცანის გადაჭრის გზების ძიებისას.
2ქულა-პასუხი ზოგადია. წარმოდგენილი აქვს მხოლოდ ცალკეული
ნაწილი მოცემული მოთხოვნების.

1ქულა-პასუხი ზოგადია. ნაწილობრივ ხარვეზით აქვს
წარმოდგენილი მოცემული პასუხი.
0ქულა- პასუხი მცდარია. არასწორად პასუხობს მაგალითში მოცემულ
მოთხოვნებს.

გათვალისწინებული შეფასებების მიღება ხდება შუალედური
შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასების დაჯამების
საფუძველზე.
შუალედური, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები
წერილობითი ფორმით საგამოცდო ცენტრის მეშვეობით.

ტარდება

შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 36 ქულა.
დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია მინიმუმ 15
ქულა

შეფასების სისტემა უშვებს:
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
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 შეფასებას:
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.
სტუდენტს კრედიტი ენიჭება საბოლოო შეფასების საფუძველზე,
რომელიც შედგება შუალედურ და დასკვნით შეფასებებში მიღებული
ქულათა ჯამისაგან, მინიმუმ 51ქულის შემთხვევაში.
სტუდენტის მიერ დასკვნით გამოცდაზე FX შეფასების მიღების
შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დანიშნება დასკვნითი გამოცდის
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღის ვადაში. დამატებით
გამოცდაზე
მიღებული
შეფასების
გათვალისწინებით
საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის
მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.

11.

ლიტერატურა
ძირითადი /

ძირითადი ლიტერატურა:
1 . „ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“ რიდერი.

დამატებითი

დამატებითი :

1. „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შ
ესახებ“ საქართველოს კანონი(2016)
2. ბაგა - ბაღის აღზრდელ-პედაგოგის
პროფესიული
სტანდარტი.(2014.28. მარტი)
3. მ. ბაგრატიონი-გრუზინსკი, ჟ. კვაჭაძე, რ. ლორთქიფანიძე, ნ.
გაჩეჩილაძე. სასწავლო აქტივობები ყველასათვის.სწავლების
მეთოდები
ინკლუზიურ
განათლებაში.გზამკვლევი
მასწავლებლებისათვის.
4. სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამა ბაგა- ბაღებისათვის.
აქტივობათა წიგნი.
5. ხ. დოლიძე, ნ. ცინცაძე, თ. კუხალეიშვილი, ნ. ჯიჯავაძე, ი.
ბალანჩივაძე, ი. გრიგოლია, ნ. აბაკელია.(2015).ბაგა - ბაღის
აღმზრდელ-პედაგოგის სახელმძღვანელო.თბილისი.

6. სასკოლო
მზაობის
პროგრამა,
აღმზრდელის
სახელმძღვანელო. თბილისი 2015
7. ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება - სამაგალითო
შემთხვევები. საქართველოს პორტიჯის ასოციაციაცია.
8. დოლიძე ხ.,კეკეკლია ე., გაგოშიძე ე., გველესიანი ქ., ცინცაძე
ნ., ინკლუზიური განათლება - ათი განსაკუთრებული
გაკვეთილი. ფონდი ღია საზოგადოება.
9. .კაპანაძე, მ.; ბარქაია, ც.; თვეითერიდი, ქ.; შარიქაძე, ი.;
პაჭკორია, თ. (2008). ვისწავლოთ ერთად-ინკლუზიური
განათლება. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების
ცენტრი. თბილისი.
10. ბეთშოუ ლ.მარკ, როიზენი ჯ.ნენსი,ლოტრეჩიანო რ.
გაეტანო,(2013) ბავშვები შეზღუდული შესაძლებლობებით.
მე -7 გამოცემა.ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი.
11. ეს შენი უფლებაა (2009) გამომცემლობა ,,ნეკერი“.
თბილისი;

12. გაგოშიძე თ. (2007)ბავშვის ფსიქიკური
განვითარების
დარღვევები.გამომცემლობა „ნეკერი“
13. გაგოშიძე თ.((2007) პრაქტიკული მუშაობა ბავშვებთან
.წიგნი II. თბილისი.
14. ბარბარა კაიზერი , „გაგება, პრევენცია, ეფექტური მართვა“,2007
15. ლორა ბერკი. (2010). ბავშვის განვითარება.ილიას სახ.უნივერსი
ტეტი

16. სოციალური და ემოციური განვითარება - პრაქტიკისა და
მეცნიერული ცოდნის დაკავშირება სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებებში”, დეივ რილი, რობერტ სან ხუანი, სოან
კლინკერი, ენ რამინგერი
1.

მეცადინეობების კალენდარული გეგმა

მეცადინეობის დრო და ადგილი

#
პირველი კვირა

დღე -

დაწყება -

დამთავრება -

აუდიტორია

არ ივსება ლექციებზე
შესვლამდე
მეცადინეობის თემა, საშინაო დავალება, ლიტერატურა

თარიღი



თემა I. --ადრეული განვითარებისა და განათლების

მნიშვნელობა .ინკლუზიური განათლების განმაპირობლებლები და
ინკლუზიური განათლების არსი.

სავალდებულო ლიტერატურა
1. „ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“

რიდერი.
2. იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N1.
დამატებითი ლიტერატურა:
1.ლორა ბერკი. (2010). ბავშვის განვითარება.ილიას
სახ.უნივერსიტეტი.

2.,.კაპანაძე, მ.; ბარქაია, ც.; თვეითერიდი, ქ.; შარიქაძე, ი.;
პაჭკორია, თ. (2008). ვისწავლოთ ერთად-ინკლუზიური
განათლება. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების
ცენტრი. თბილისი.
მე

მეორე კვირა

თემა:ll ინკლუზიური განათლების პრინციპები - უნივერსალური
დიზაინი1

სავალდებულო ლიტერატურა
1. „ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“

რიდერი.
2. იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N2.

დამატებითი ლიტერატურა:
1.

მ.
ბაგრატიონი-გრუზინსკი,
ჟ.
კვაჭაძე,
რ.
ლორთქიფანიძე,
ნ.
გაჩეჩილაძე.
სასწავლო

აქტივობები ყველასათვის.სწავლების მეთოდები
ინკლუზიურ
განათლებაში.გზამკვლევი
მასწავლებლებისათვის.
2.

ხ. დოლიძე, ნ. ცინცაძე, თ. კუხალეიშვილი, ნ.
ჯიჯავაძე, ი. ბალანჩივაძე, ი. გრიგოლია, ნ.
აბაკელია.(2015).ბაგა - ბაღის აღმზრდელ-პედაგოგის
სახელმძღვანელო.თბილისი.

მესამე კვირა

თემა: III ბავშვის ასაკობრივი განვითარების
თავისებურებები

სავალდებულო ლიტერატურა
1. „ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“

რიდერი.

2. იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N3.

დამატებითი ლიტერატურა:
1. ხ. დოლიძე, ნ. ცინცაძე, თ. კუხალეიშვილი, ნ. ჯიჯავაძე, ი.
ბალანჩივაძე, ი. გრიგოლია, ნ. აბაკელია.(2015).ბაგა - ბაღის
აღმზრდელ-პედაგოგის სახელმძღვანელო.თბილისი.
2.ლორა ბერკი. (2010). ბავშვის განვითარება.ილიას
სახ.უნივერსიტეტი.

ელექტრონული გამოკითხვის ფორმა: ტესტი N1
მეოთხე კვირა

თემა: IV. დაკვირვება და შეფასება
სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა

1. „ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“
რიდერი.
2. იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N4.
დამატებითი ლიტერტურა:
1. ხ. დოლიძე, ნ. ცინცაძე, თ. კუხალეიშვილი, ნ. ჯიჯავაძე, ი.
ბალანჩივაძე, ი. გრიგოლია, ნ. აბაკელია.(2015).ბაგა - ბაღის

აღმზრდელ-პედაგოგის სახელმძღვანელო.თბილისი.

2. სასკოლო
მზაობის
პროგრამა,
აღმზრდელის
სახელმძღვანელო. თბილისი 2015
3. ინკლუზიური
სკოლამდელი
განათლება
სამაგალითო შემთხვევები. საქართველოს პორტიჯის
ასოციაციაცია.

მე

მეხუთე კვირა

თემა : V. ჯგუფური მუშაობა, შეფასების შედეგების
გააზრება, ინდივიდუალური გეგმა, ინდივიდუალიზაცია
სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა

1. „ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“
რიდერი.
2. იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N5.
დამატებითი ლიტერტურა:
1. ხ. დოლიძე, ნ. ცინცაძე, თ. კუხალეიშვილი, ნ. ჯიჯავაძე, ი.
ბალანჩივაძე, ი. გრიგოლია, ნ. აბაკელია.(2015).ბაგა - ბაღის
აღმზრდელ-პედაგოგის სახელმძღვანელო.თბილისი.
2. სასკოლო
მზაობის
პროგრამა,
აღმზრდელის

3

სახელმძღვანელო. თბილისი 2015
.კაპანაძე, მ.; ბარქაია, ც.; თვეითერიდი, ქ.; შარიქაძე, ი.;

პაჭკორია,

თ.

(2008).

ვისწავლოთ

ერთად-

ინკლუზიური განათლება. ეროვნული სასწავლო
გეგმებისა და შეფასების ცენტრი. თბილისი.

მეექვსე კვირა

თემა : VI. რთული ქცევა პატარა ბავშვებში
სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა

1. „ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“
რიდერი.
2. იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N6
დამატებითი ლიტერტურა:
1. ხ. დოლიძე, ნ. ცინცაძე, თ. კუხალეიშვილი, ნ.
ჯიჯავაძე, ი. ბალანჩივაძე, ი. გრიგოლია, ნ.
აბაკელია.(2015).ბაგა
ბაღის
აღმზრდელპედაგოგის სახელმძღვანელო.თბილისი.
2. სასკოლო მზაობის პროგრამა, აღმზრდელის

სახელმძღვანელო. თბილისი 2015
3. .კაპანაძე, მ.; ბარქაია, ც.; თვეითერიდი, ქ.;
შარიქაძე, ი.; პაჭკორია, თ. (2008). ვისწავლოთ

ერთად-ინკლუზიური

განათლება.

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების

ცენტრი. თბილისი.
4. ბარბარა კაიზერი , „გაგება, პრევენცია, ეფექტური
მართვა“,2007

---------------------------------------------------------------------------------------

ელექტრონული გამოკითხვის ფორმა : ტესტი N2
მეშვიდე კვირა
 თემა :VII.თამაშის მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებაში

სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა

1. „ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“ რიდერი.
2. იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N7
დამატებითი ლიტერატურა:
1. ხ. დოლიძე, ნ. ცინცაძე, თ. კუხალეიშვილი, ნ.
ჯიჯავაძე, ი. ბალანჩივაძე, ი. გრიგოლია, ნ.
აბაკელია.(2015).ბაგა - ბაღის აღმზრდელპედაგოგის სახელმძღვანელო.თბილისი.

2. სასკოლო
მზაობის
პროგრამა,
აღმზრდელის
სახელმძღვანელო.
თბილისი 2015
3. ბაქრაძე თ., ჯიჯავაძე ნ., ჯანელიძე
ა.,(2012).
თამაშები და აქტივობები
სკოლამდელი

ასაკის

ბავშვებისთვის.თბილისი.

მერვე კვირა
მეცხრე კვირა

შუალედური გამოცდა - მაქს. 20 ქულა

 თემა IIX.

აქტივობიდან აქტივობაზე გადასვლა.

სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა

1. „ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“ რიდერი.
2. იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N8
დამატებითი ლიტერატურა:

1. სასკოლო
მზაობის
პროგრამა,
აღმზრდელის
სახელმძღვანელო.
თბილისი 2015
2. ბაქრაძე თ., ჯიჯავაძე ნ., ჯანელიძე
ა.,(2012).
თამაშები და აქტივობები
სკოლამდელი
ბავშვებისთვის.თბილისი.

მეათე კვირა

ასაკის

 თემა IX. ბავშვის ქცევა და უფროსები
სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა

1. „ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“ რიდერი.
2. იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N9
დამატებითი ლიტერატურა:

2. სასკოლო
მზაობის
პროგრამა,
სახელმძღვანელო. თბილისი 2015

აღმზრდელის

3.

ელექტრონული გამოკითხვის ფორმა:ტესტი N3

მეთერთმეტე კვირა

 თემა X.სოციალური უნარების მნიშვნელობა
სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა

1. „ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“ რიდერი.
2. იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N10
დამატებითი ლიტერატურა:

1. სასკოლო
მზაობის
პროგრამა,
აღმზრდელის
სახელმძღვანელო. თბილისი. 2015
2. ლორა ბერკი.
(2010). ბავშვის განვითარება.ილიას
სახ.უნივერსიტეტი
3.

მეთორმეტე კვირა

 თემა XI ბრაზის დაძლევა

სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა

1

„ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“ რიდერი.

2.იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N11
დამატებითი ლიტერატურა:

1. სასკოლო მზაობის პროგრამა, აღმზრდელის
სახელმძღვანელო. თბილისი. 2015
2. ბარბარა კაიზერი , „გაგება, პრევენცია, ეფექტური
მართვა“,2007
მეცამეტე კვირა

 თემა XII. აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვის
ხელშემწყობი გარემოს შექმნა საბავშვო ბაღებში
სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა

1

„ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“ რიდერი.

2.იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N12

დამატებითი ლიტერატურა:
1. ბეთშოუ ლ.მარკ, როიზენი ჯ.ნენსი,ლოტრეჩიანო

რ.
გაეტანო,(2013)
ბავშვები
შეზღუდული
შესაძლებლობებით.
მე
-7
გამოცემა.ქართული
ბიოგრაფიული ცენტრი.
2.გაგოშიძე
თ.
(2007)ბავშვის
ფსიქიკური
განვითარების დარღვევები.გამომცემლობა „ნეკერი“
3. ინკლუზიური
სკოლამდელი
სამაგალითო
შემთხვევები.
პორტიჯის ასოციაციაცია.

განათლება
საქართველოს

4. დოლიძე ხ.,კეკეკლია ე., გაგოშიძე ე., გველესიანი
ქ., ცინცაძე ნ., ინკლუზიური განათლება - ათი
განსაკუთრებული გაკვეთილი. ფონდი ღია
საზოგადოება.
1.

მეთოთხმეტე კვირა

 თემა XIII თვითრეგულაცია
სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა

1

„ინკლუზიური სკოლამდელი განათლება“ რიდერი.

2.იხ. ელექტრონული მასალა. თემა N13

დამატებითი ლიტერატურა:
1. სოციალური და ემოციური განვითარება - პრაქტიკისა და
მეცნიერული ცოდნის დაკავშირება სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებებში”, დეივ რილი, რობერტ სან
ხუანი, სოან კლინკერი, ენ რამინგერი

----------------------------------------------------------------------------ელექტრონული გამოკითხვის ფორმა: ტესტი N4
მეხუთმეტე კვირა

პრეზენტაცია - მაქსიმუმ 10 ქულა

მეთექვსმეტე -მეჩვიდმეტე კვირა

ფინალური გამოცდა - მაქსიმუმ 30 ქულა

მეთვრამეტე -მეცხრამეტე კვირა

დამატებითი გამოცდა

Iakob Gogebashvili Telavi State University
Faculty of Education Sceinces

Syllabus

Syllabus

12. Name of the study
course
13. სასწავლოკურსის
კოდი
14. Lecturer

Intercultural Education
EDS2PLTIE

მოწვეული მასწავლებელი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი
Sophio Arsenishvili, ელ. ფოსტა sophioarsenishvili@yahoo.com, მობილური
599580 480
კონსულტაციის დღეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი

15. კრედიტებისრაო
დენობა (ECTS) და
საათების
განაწილება

16. სასწავლო
კურსის სტატუსი

17. სასწავლოკურსის
მიზნები

18. სასწავლო
კურსზე
დაშვების
წინაპირობები

5 კრედიტი, სულ 125 საათი,
აქედან
დამოუკიდებელი მუშაობის 80 სთ.
საკონტაქტო 36სთ.
ლექცია 26სთ.
სემინარი13სთ.
პრეზენტაცია 2 საათი
შუალედური გამოცდა2საათი
დასკვნითი გამოცდა 2საათი
სავალდებულო - ზოგადი განათლების დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო - სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთათვის
•

სასწავლო კურსის მიზანს წარმოადგენს მომავალი პედაგოგებისათვის
ინტერკულტურული განათლების არსის გაგება/გაცნობიერება
სხვადასხვა
თანამედროვე
თეორიების
გაცნობისა
და
ურთიერთშედარების გზით.
• კურსი ასევე გულისხმობს ინტერკულტურული განათლების
მნიშვნელობის ახსნას და გაცნობიერებას საქართველოს მაგალითზე,
ამისათვის მომავალი პედაგოგები ეცნობიან არსებულ საკანონმდებლო
ბაზას, რომელიც უზრუნველჰყოფს ინტერკულტურულ სწავლებას
სკოლებში.
• თეორიასთან ერთად მომავალი პედაგოგები ეუფლებიან პრაქტიკულ
სავარჯიშოებს და ჩამოაყალიბებენ სტრატეგიას რომელიც მათ
დაეხმარებათ კლასში ინტერკულტურული გარემოს შესაქმნელად.
არ გააჩნია

19. სწავლისშედეგებ
ი(დარგობრივიდ
აზოგადიკომპეტე
ნციები)

ცოდნა და გაცნობიერება
სტუდენტი იძენს მყარ და საფუძვლიან დარგობრივ ცოდნას და შესაბამის
კომპეტენციებს ინტერკულტურული განათლების სფეროში; ეცნობა
კულტურული იდენტობის პრობლემატიკასთან დაკავშირებულ ძირითად
ცნებებსა და ტერმინებს; ინტერკულტურული განათლების სხვადასხვა
მიდგომებსა და კონცეფციებს, ეცნობა მნიშვნელოვან მკვლევართა ძირითად
ნაშრომებს.
იცის როგორ შექმნას მოსწავლეებისადმი კეთილგანწყობილი, თავისუფალი
გარემო მოსწავლეთა კულტურული მრავაფეროვნების გათვალისწინებით.
იცის კონფლიქტების პრევენციის და მოგვარების ეფექტიანი სტრატეგიები.
გაცნობიერებული
აქვს
ინტერკულტურული
განათლების
ცოდნის
დაუფლებისა და მიზნობრივად გამოყენების მნიშვნელობა მასწავლებლის
წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი/ დასკვნის უნარი

შეუძლია სასწავლო კურსის შესაბამისად ლიტერატურის მოძიება,
დამუშავება, ინფორმაციის შეჯერება და შეძენილი ცოდნის პრეზენტაცია;
შესწავლილი მეთოდოლოგიური მიდგომების გამოყენება ამა თუ იმ
კონკრეტული საკითხის ანალიზისათვის; მეთოდოლოგიური მიდგომის
არჩევანის დასაბუთება.
შეუძლია მოსწავლეებს შორის პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა, დადებითი და თავისუფალი გარემოს შექმნა ურთიერთგაგების,
ურთიერთპატივისცემისა და სოლიდარობის პრინციპების დაცვით.

შეუძლია საკითხის განხილვა მრავალი სხვადასხვა პერსპექტივით, ცოდნის
ფარდობითობის გაცნობიერება, მკაფიოდ არგუმენტირებული დასკვნის
გამოტანა.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი
და
წერილობითი
კომუნიკაცია,
დისკუსიაში
მონაწილეობა, აზრის მკაფიოდ და არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება;

სემინარული მუშაობა, სემესტრული ნაშრომების პრეზენტაციის პრაქტიკა
სტუდენტს უყალიბებს საკუთარი ცოდნისა და გაწეული მუშაობის
შედეგების
დასაბუთებული
წარმოჩენის,
სამეცნიერო
დისკუსიაში
მონაწილეობის,
განსხვავებული
აზრის
პატივისცემისა
და
გათვალისწინების,
პაექრობისას
საკუთარი
აზრის
კორექტულად
გამოხატვის უნარს.
სწავლის უნარი
სტუდენტს უყალიბდება კულტურის კვლევათა სფეროში გამოქვეყნებული
უახლესი ლიტერატურის ათვისების, სწავლისა და კვლევის პროცესში მისი
მუდმივი გამოყენებისათვის მზაობა.
ღირებულებები
აცნობიერებს მასწავლებლის თანამშრომლობითოი დამოკიდებულების და
ქცევის მნიშვნელობას კონფლიქტებისაგან თავისუფალი, დადებითი გარემოს
შექმნისათვის

სტუდენტს უყალიბდება წარმოდგენა ღირებულებათა რაობისა და
მნიშვნელობის, კულტურული მრავალფეროვნების,ინტერკულტურული
სასწავლო გარემოს როგორც ღირებულების, მისი პატივისცემის შესახებ.
20. სასწავლო
კურსისშინაარსი

იხ. დანართი

21. სწავლებისა
დასწავლის
მეთოდები

ტექსტზე მუშაობის
მეთოდი;
წერითი მუშაობის მეთოდი;
დისკუსია/დებატები ;
ჯგუფური მუშაობა ; შემთხვევის ანალიზი; გონებრივი იერიში; ახსნა–
განმარტებითი მეთოდი; ლექცია, სემინარი, დავალების შესრულება
სკოლაში განხორციელებული პრაქტიკული დავალების ბაზაზე.

22. სტუდენტთა
ცოდნის
შეფასების
სისტემა
(ფორმები,
კომპონენტები,
მეთოდები და
კრიტერიუმები)

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასების სისტემა

ვერბალური, ანუ

ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

რეგულირდება ,,საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით
გაანგარიშების წესისა და სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემის შესახებ’’
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის შესაბამისი
ბრძანებისა (#3, 05.01. 2007 წ) და (სსიპ) იაკობ გოგებაშვილი სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესაბამისი დებულების მიხედვით.
რომლის თანახმადაც სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით.
შეფასება ხორციელდება 2 აუცილებელი ფორმით, შუალედური შეფასებისა
და დასკვნითი გამოცდის, საფუძველზე: სემესტრული შეფასება
განისაზღვრება შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის
ქულათა ჯამით. შუალედური შეფასებებისთვის განკუთვნილია მაქსიმუმ 70
ქულა და დასკვნითი გამოცდისთვის კი, მაქსიმუმ 30 ქულა.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება მხოლოდ ერთი კომპონენტის
გამოყენებით.

ამასთანავე, კრედიტის მისანიჭებლად სტუდენტი ვალდებულია შეფასების
თითოეულ კომპონენტში გადალახოს ქულათა მინიმალური ზღვარი, რაც
შეადგენს შემდეგს:
შუალედური შეფასება - 21 ქულა
დასკვნითი გამოცდა: - 12 ქულა

შეფასების ფორმები:
•
•

შუალედური შეფასება
დასკვნითი შეფასება

შეფასების კომპონენტები:
•
•

წერითი გამოცდა / გამოკითხვა
ზეპირი გამოკითხვა

შეფასების მეთოდი:
•
•
•
•
•

ტესტი
თეორიული დავალების შესრულება
პრეზენტაცია
დისკუსია
სამუშაო ჯგუფში მუშაობა

შეფასების კრიტერიუმები:
•
•

შუალედური შეფასება – მაქსიმუმ 70 ქულა;
დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 30 ქულა;

მათ შორის:
I კომპონენტი, შუალედური გამოცდა შეფასდება მაქსიმუმ 20 ქულით
(გამოცდაზე იწერება 2 საკითხი თითოეული ფასდება მაქსიმუმ 10
ქულით)
10ქულა -პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის
გადმოცემული; ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად
ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, ღრმად და
საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა.
9ქულა - პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის
გადმოცემული; ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად
ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, კარგად აქვს
ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა.
8 ქულა- პასუხი შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად ნაკლოვანია; სტუდენტი
დამაკმაყოფილებლად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას, თუმცა აღინიშნება შეცდომები; ზოგადად ათვისებული აქვს
ძირითადი ლიტერატურა.
7 ქულა - პასუხი შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად ნაკლოვანია; სტუდენტი
დამაკმაყოფილებლად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ
მასალას, თუმცა აღინიშნება შეცდომები; ათვისებული აქვს მეტნაკლებად
ძირითადი ლიტერატურა.
6 ქულა- პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის
გადმოცემული; ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს პროგრამით
გათვალისწინებულ მასალას, მაგარამ აღნიშნება მცირეოდენი შეცდომები.
5 ქულა- პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის
გადმოცემული; ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ნაკლებად ფლობს
პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას,
აღნიშნება მცირეოდენი
შეცდომები.
4ქულა - პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი
მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ; აღინიშნება რამდენიმე არსებითი
შეცდომა.

3 ქულა - პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია არასწორია; საკითხის
შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ზედაპირულად;
2 ქულა- პასუხი არასრულია. ტერმინოლოგია არასწორია;
0 ქულა-პასუხი არ არის საკითხის შესაბამისი ან საერთოდ არაა
გადმოცემული.

➢
II კომპონენტი_ სკოლის ბაზაზე შესრულებული დავალება (მაქსიმუმ 10
ქულა)
თითოეული აქტივობა შეფასდება მაქსიმუმ 5 ქულით. ლექციაზე
მიცემულ
სავარჯიშოებს სტუდენტები დაამუშავებენ ჯგუფში ან ინდივიდუალურად
და
წარმოადგენენ წერილობითი ფორმით. აღნიშნული შეფასება მოხდება
სემესტრში 2-ჯერ.
5 ქულა: სტუდენტი მსჯელობს ამომწურავად, კარგად აანალიზებს მასალას,

კარგად ჩასწვდა განხილულ თემას.
4 ქულა: მსჯელობისას არ უშვებს არსებით შეცდომებს,
დამაკმაყოფილებლად აანალიზებს მიწვდილ მასალას.
3 ქულა: მსჯელობა ნაკლოვანია, სტუდენტი საკითხს ჩასწვდა ნაწილობრივ.
2 ქულა: სტუდენტის მსჯელობა აცდენილია განსახილველ თემას,
ზედაპირული და არასიღრმისეულია
1 ქულა: სტუდენტის მსჯელობა სუსტი და დაუსაბუთებელია
0 ქულა: მსჯელობა საერთოდ არ შეესაბამება დასმულ საკითხს.

III კომპონენტი. ზეპირი გამოკითხვა:– 30 ქულა (3X10)

შეფასების მეთოდი:
დისკუსიური გამოკითხვა, სადაც სტუდენტი თითოეულ
გამოკითხვაში მიიღებს მაქსიმუმ 3 ქულას,

შეფასების კრიტერიუმი:
3 ქულა: სტუდენტი მსჯელობს ლოგიკურად, შესაბამისი სამეცნიერო
ტერმინოლოგიით, იშველიებს საკუთარ არგუმენტებს,
დამუშავებული აქვს როგორც ძირითადი, ასევე დამატებითი
ლიტერატურა;
2 ქულა: სტუდენტი მსჯელობს ლოგიკურად, შესაბამისი სამეცნიერო
ტერმინოლოგიით, იშველიებს საკუთარ არგუმენტებს,
დამუშავებული აქვს როგორც ძირითადი, ასევე დამატებითი
ლიტერატურა;
1 ქულა: სტუდენტს უჭირს ლოგიკური მსჯელობა, სამეცნიერო
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია
0 ქულა: ვერ აკმაყოფილებს რუბრიკის მოთხოვნებს

IV კომპონენტი. ზეპირი პრეზენტაცია - შეფასდება მაქსიმუმ 10 ქულით

10 ქულა - ნაშრომი წარმოდგენილია სრულყოფილად; საკითხი ზუსტად და
ამომწურავად არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი
ზედმიწევნით კარგად ფლობს საპრეზენტაციო თემას; ათვისებულია როგორც
ძირითადი, ისე დამხმარე ლიტერატურა. თემა წარმოდგენილი აქვს
ვიზუალური საშუალებების გამოყენებით; კითხვებს სრულყოფილად სცემს
პასუხს.
9 ქულასაპრეზენტაციო თემა კარგად არის წარმოდგენილი;
ტერმინოლოგიურად
გამართულია;
საკითხი
ამომწურავად
არის
გადმოცემული; არსებითი შეცდომა არ არის; სტუდენტი კარგად ფლობს
პროგრამით გათვალისწინებულ
მასალას; ათვისებული აქვს მხოლოდ
ძირითადი
ლიტერატურა.
ვიზუალური
მასალა
წარმოდგენილია
ნაკლოვანებებით. სტუდენტი კითხვებს დამაკმაყოფილებლად სცემს პასუხს.
8 ქულა-საპრეზენტაციო თემა დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული;
საკითხი ამომწურავად არ არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია ნაკლოვანია;
სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ
აღნიშნება მცირეოდენი შეცდომები. ვიზუალური მასალა წარმოდგენილია
ნაკლოვანებებით. სტუდენტი ამომწურავად ვერ სცემს კითხვებს პასუხებს.
7 ქულა- საპრეზენტაციო თემა
არასრულია; პასუხი ნაკლოვანია;
გამოყენებული ტერმინოლოგიის დიდი ნაწილი მცდარია; საკითხის
შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტი სრულად ვერ
ფლობს მასალას.
6 ქულა- საპრეზენტაციო მასალა არასრულია. სტუდენტს არასაკმარისად აქვს
ათვისებული ლიტერატურა; აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა.
ვიზუალური მასალა წარმოდგენილია ნაკლოვანებებით. სტუდენტი
ამომწურავად ვერ სცემს კითხვებს პასუხებს.
5 ქულა- საპრეზენტაციო თემა
არასრულია; პასუხი ნაკლოვანია;
ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ან არ არის შესაბამისი; პასუხების
უმეტესობა არსებითად მცდარია.
4 ქულა-საპრეზენტაციო თემა
არასრულია; პასუხი ნაკლოვანია;
ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ან არ არის შესაბამისი; პასუხები
ძირითადად არსებითად მცდარია.
3 ქულა-გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული
ფრაგმენტები. შეკითხვებზე პასუხების 80% მცდარია.

2 ქულა- საპრეზენტაციო თემა არასრულია; სტუდენტი ძალიან სუსტად
იცნობს წარმოდგენილ თემას; ვერ სცემს პასუხს დასმულ შეკითხვებს.
ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ან არ არის შესაბამისი;
გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული
ფრაგმენტები. პასუხებს.
1 ქულა- გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული
ფრაგმენტები. დავალებას არ აქვს პრეზენტაციის სახე.
0-ქულა. საპრეზენტაციო თემა საკითხის შესაბამისი არ არის.

დასკვნითი გამოცდა ფასდება მაქსიმუმ 30 ქულით, გამოცდაზე იწერება 2
საკითხი თითოეული ფასდება მაქსიმუმ 15 ქულით:
• 15ქულა- პასუხი სრულია.საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის
გადმოცემული; პროფესიული ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი
ზედმიწევნით საუკეთესოდ ფლობს მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად
აქვს ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა.
• 14 ქულა-პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის
გადმოცემული; პროფესიული ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი
კარგად ფლობს მასალას,
კარგად აქვს ათვისებული
ძირითადი
ლიტერატურა.
• 13 ქულა - პასუხი სრულია,მაგრამ არაამომწურავი. საკითხი ზუსტად არის
გადმოცემული; ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი
კარგად ფლობს
მასალას და ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა.
• 12 ქულა- პასუხი სრულია, მაგრამ არაამომწურავი. ; ტერმინოლოგიურად
გამართულია; საკითხი ზუსტად არის გადმოცემული;
სტუდენტი
კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას;

• 11
ქულა- პასუხი
შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია;
საკითხი ზუსტად არის გადმოცემული; სტუდენტი
მეტნაკლებად
ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას;
• 10 ქულა
-პასუხი
შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად გამართულია;
საკითხი ზედაპირულად არის გადმოცემული; სტუდენტი
ზოგადად
ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას;
• 9 ქულა - პასუხი შეკვეცილია; ტერმინოლოგიურად
გამართულია;
საკითხი ზედაპირულად
არის გადმოცემული,
სტუდენტი
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას;
• 8 ქულა - პასუხი შეკვეცილია; ტერმინოლოგია ნაკლოვანი. საკითხი
ზოგადად და ზედაპირულად არის გადმოცემული, დამაკმაყოფილებელ
დონეზე ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას;
• 7ქულა - პასუხი შეკვეცილია; ტერმინოლოგიაში აღენიშნება ხარვეზები;
საკითხი
ზოგადად და ზედაპირულად არის გადმოცემული;
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ
განვლილ მასალას, თუმცა შეინიშნება უზუსტობები.
• 6ქულა-პასუხი შეკვეცილია; ტერმინოლოგიაში აღენიშნება ხარვეზები;
საკითხი ზოგადად და ზედაპირულად არის გადმოცემული; პროგრამით
გათვალისწინებულ განვლილი მასალაც ხარვეზებითაა ათვისებული;
• 5ქულა- პასუხი არასრულია; საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცემულია
ზოგადად და ზედაპირულად.
ტერმინოლოგია
მცდარია.შეინიშნება
უზუსტობები და არსებითი შეცდომები.
• 4ქულა - პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; წარმოდგენილ
საკითხის შესაბამის მასალაში აღინიშნება
არსებითი შეცდომები.
წარმოდგენილია მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები.
• 3ქულა - პასუხი ნაკლოვანია, ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ან არ
არის შესაბამისი; პასუხი არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის
შესაბამისი მასალის მხოლოდ რამოდენიმე ცალკეული ფრაგმენეტი.

• 2ქულა- პასუხი ნაკლოვანია, ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ან არ
არის შესაბამისი; პასუხი არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის
შესაბამისი მასალის ერთი ფრაგმენტი.
• 1 ქულა -პასუხი ნაკლოვანია, ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ან არ
არის შესაბამისი; პასუხი არსებითად მცდარია.
გათვალისწინებული შეფასებების მიღება ხდება შუალედური
შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასების დაჯამების საფუძველზე.
შუალედური, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები ტარდება
წერილობითი ფორმით საგამოცდო ცენტრის მეშვეობით, რომელიც მუშაობს
შესაბამისი დებულების მიხედვით. შუალედური და დასკვნითი გამოცდის
შედეგები ცნობილი გახდება გამოცდიდან 5 დღის განმავლობაში.
სტუდენტისმიღწევების შეფასებისას უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობს
კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული (ECTS) სისტემით,
რომლის მინიჭების საფუძველია ქვემოთ მოყვანილი დადებითი
შეფასებებიდან ერთ-ერთის მიღება.

შეფასების სისტემა უშვებს:
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
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 შეფასებას:

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.
სტუდენტის მიერ დასკვნით გამოცდაზე FX შეფასების მიღების
შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დანიშნება დასკვნითი გამოცდის
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღის ვადაში.
დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით
საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების
შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
23. ძირითადი
ლიტერატურა

დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი

24. დამატებითი

1.

ლიტერატურა

შალვა ტაბატაძე, ნათია ნაცვლიშვილი,
ინტერკულტურული განათლება, თბილისი, 2008

2. იდენტობის ფორმირება მულტუკულტურულ გარემოში, საკითხავი მასალა
სალექციო კურსისათვის, თბილისი 2015
3. Arredondo, P., Toporek, R., Brown, S. P., Jones, J.,
Locke, D. C., Sanchez, J., &
Stadler, H. (1996).
Operationalization of the multicultural Competencies. Journal of
Multicultural Counseling and Development, 24(1), 42-78

მეცადინეობის დრო დღე :
და ადგილი

მეცადინეობების კალენდარული გეგმა
დაწყება :
დამთავრება :

აუდიტორია

დანართი
სასწავლო კურსის შინაარსი

#

პირველი კვირა

მეცადინეობის თემა, გამოკითხვის ფორმა,
საშინაო დავალება, ლიტერატურა

თარიღი

 თემა I.
1 შესავალი: კურსის შინაარსი, რას ნიშნავს ინტერკულტურული
განათლება

სავალდებულო ლიტერატურა:
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი
გვ. 7-11
დამხმარე ლიტერატურა:

4. შალვა ტაბატაძე, ნათია ნაცვლიშვილი,
ინტერკულტურული განათლება 3-5

მეორე კვირა

პრაქტიკული მეცადინეობა: დისკუსია თემაზე რას ნიშნავს
ინტერკულტურული გარემო
 თემა II.
იდენტობა მულტიკულტურულ გარემოში/ სკოლა და
მრავალფეროვანი გარემო
სავალდებულო ლიტერატურა: დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,

ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი
გვ. 11-21

დამხმარე ლიტერატურა:

იდენტობის ფორმირება მულტუკულტურულ გარემოში,
საკითხავი მასალა სალექციო კურსისათვის 5-8
გამოკითხვის ფორმა: დისკუსიური გამოკითხვა (მაქსიმალური
შეფასება 3 ქულა) გამოკითხვის თემა: რას ნიშნავს
ინტერკულტურული განათლება
პრაქტიკული მეცადინეობა: დისკუსია/დებატი თემაზე როგორ
გვესმის ინტერკულტურული გარემო სკოლაში
მესამე კვირა

 თემა III.
ინტერკულტურული განათლების პრინციპები და მიდგომა
სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი
გვ. 21-28

დამატებითი ლიტერატურა:
5. შალვა ტაბატაძე, ნათია ნაცვლიშვილი,
ინტერკულტურული განათლება 16-17

გამოკითხვის ფორმა: დისკუსიური გამოკითხვა (მაქს.შეფასება 3
ქულა) გამოკითხვის თემა: მულტიკულტურული გარემო
სკოლაში
პრაქტიკული მეცადინეობა: ჯგუფი იყოფა რამოდენიმე გუნდად
და დამოუკიდებლად მუშაობს პრაქტიკულ სავარჯიშოზე
„სკოლა ტყის პირას“
მეოთხე კვირა

 თემა IV.
ლექცია #ინტერკულტურული განათლება და საქართველო

სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი
გვ. 28-45

დამატებითი ლიტერატურა:
იდენტობის ფორმირება მულტუკულტურულ გარემოში,
საკითხავი მასალა სალექციო კურსისათვის 35-39
ჩაშენებული პრაქტიკა 1
სტუდენტებს
მიეცემათ
დავალებები
შესასრულებლად
კონკრეტულ საჯარო სკოლაში, რაც მათ უნდა წარმოადგინონ
წერილობით,
რომელსაც
ასრულებს
ლექტორის,
საგნის
მასწავლებლის
უშუალო
კონსულტაციით,
მითითებით,
რეკომენდაციით. ყოველი შეფასება ეფუძნება სტუდენტის მიერ

დავალების შესრულების ხარისხს. აღნიშნულის შესახებ წინასწარ
მიეთითებათ სტუდენტებს.
ა: სკოლის ბაზაზე შესრულებული დავალება, კერძოდ
მოსწავლეებისათვის ინტერკულტურული თემატიკის
სავარჯიშოს „სკოლა ტყის პირას“ შესრულებინება და მისი
შედეგების ანალიზი (მაქს. შეფასება 5 ქულა)
გამოკითხვის თემა: ინტერკულტურული განათლების
პრინციპები და მიდგომა
მეხუთე კვირა

 თემა V.
ლექცია #5 ინტერკულტურული განათლება და სასწავლო გეგმა

სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი
გვ. 45-57

დამატებითი ლიტერატურა:
6. შალვა ტაბატაძე, ნათია ნაცვლიშვილი,
ინტერკულტურული განათლება 20-26
გამოკითხვის ფორმა: დისკუსიური გამოკითხვა (მაქს. შეფასება 3
ქულა) გამოკითხვის თემა: ინტერკულტურული განათლება და
საქართველო

პრაქტიკული სავარჯიშო: სტუდენტები იყოფიან ორკაციან
ჯგუფებად და იღებენ ერთმანეთისაგან ინტერვიუს, შემდეგ
ახდენენ მოსმენილის პრეზენტაციას
მეექვსე კვირა

 თემა VI.
_ ინტერკულტურული კომპეტენციების არსი და მნიშვნელობა

სავალდებულო ლიტერატურა:
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი
გვ. 57-79

დამატებითი ლიტერატურა:
7. შალვა ტაბატაძე, ნათია ნაცვლიშვილი,
ინტერკულტურული განათლება 35-37
გამოკითხვის ფორმა: გამოკითხვის ფორმა: დისკუსიური
გამოკითხვა (მაქს. შეფასება 3 ქულა)გამოკითხვის თემა:
ინტერკულტურული განათლება და სასწავლო გეგმა
პრაქტიკული სავარჯიშო: სტუდენტები იყოფიან 4-5 კაციან
ჯგუფებად და მუშაობენ დილემაზე, ყოველი ჯგუფი ახდენს მათ
მიერ მონახული გამოსავლის პრეზენტაციას.
მეშვიდე კვირა

 თემა VII.
ინტერკულტურული განათლება სკოლაში (სკოლის კულტურა,
მოსწავლეთა თვითმმართველობა, მშობელთა და საზოგადოების
ჩართულობა)

სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი 79-89

დამატებითი ლიტერატურა:
8. შალვა ტაბატაძე, ნათია ნაცვლიშვილი,
ინტერკულტურული განათლება 29-32
გამოკითხვის ფორმა: გამოკითხვის ფორმა: დისკუსიური
გამოკითხვა (მაქს. შეფასება 3 ქულა) გამოკითხვის
თემა:ინტერკულტურული კომპეტენციები
პრაქტიკული სავარჯიშო: სტუდენტები მსჯელობენ სკოლის
კულტურაზე საკუთარი სასკოლო გამოცდილებიდან
გამომდინარე
მერვე კვირა
მეცხრე კვირა

შუალედური წერა - მაქსიმუმ 20 ქულა 6 სთ
 თემა VIII.
ინტერკულტურული განათლება სკოლაში (საკლასო
ქცევა,გარემოს შექმნა, ახალი მოსწავლე კლასში)
სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი 89-95

დამატებითი ლიტერატურა:
9. შალვა ტაბატაძე, ნათია ნაცვლიშვილი,
ინტერკულტურული განათლება 35-36

გამოკითხვის ფორმა: დისკუსიური გამოკითხვა (მაქს. შეფასება 3
ქულა)გამოკითხვის თემა: სკოლის კულტურა
პრაქტიკული სავარჯიშო: სტუდენტები იყოფიან ჯგუფებად და
მუშაობენ იმ შეკითხვების შემუშავებაზე, რომლითაც უნდა
გაიცნოს მასწავლებელმა ახალი მოსწავლე
მეათე კვირა

 თემა IX.
ინტერკულტურული განათლების ასახვა კურიკულუმში (ცოდნა,
უნარი, დამოკიდებულება, პროგრამა)

სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი 95-104

დამატებითი ლიტერატურა:
10. შალვა ტაბატაძე, ნათია ნაცვლიშვილი,

ინტერკულტურული განათლება 40-43
გამოკითხვის ფორმა: დისკუსიური გამოკითხვა (მაქს. შეფასება 3
ქულა)გამოკითხვის თემა: ინტერკულტურული განათლება
სკოლაში
პრაქტიკული სავარჯიშო: სტუდენტები მსჯელობენ თემაზე : რას
ნიშნავს ინტერკულტურული კურიკულუმი

მეთერთმეტე კვირა

 თემა X.
ინტერკულტურული განათლების მეთოდოლოგია
სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე

ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი104-119

დამატებითი ლიტერატურა:
11. შალვა ტაბატაძე, ნათია ნაცვლიშვილი,
ინტერკულტურული განათლება 32-35
გამოკითხვის ფორმა: დისკუსიური გამოკითხვა (მაქს. შეფასება 3
ქულა)გამოკითხვის თემა: ინტერკულტურული განათლების
ასახვა კურიკულუმში
პრაქტიკული სავარჯიშო: სტუდენტები მსჯელობენ თემაზე:
მასწავლებელი და ინტერკულტურული კლასი
მეთორმეტე კვირა

 თემა XI.
ადამიანის ულებები: დისკრიმინაცია/თანასწორობა
სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი 119-128

დამატებითი ლიტერატურა:
12. შალვა ტაბატაძე, ნათია ნაცვლიშვილი,
ინტერკულტურული განათლება 10-11
გამოკითხვის ფორმა: დისკუსიური გამოკითხვა (მაქს. შეფასება 3
ქულა)გამოკითხვის თემა: ინტერკულტურული
განათლების მეთოდოლოგია
პრაქტიკული სავარჯიშო: დებატი თემაზე რას ნიშნავს
დისკრიმინაცია

მეცამეტე კვირა

 თემა XII.
კონფლიქტი და მისი გადაჭრის სტრატეგიები

სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი 128-135

დამატებითი ლიტერატურა:
იდენტობის ფორმირება მულტუკულტურულ გარემოში,
საკითხავი მასალა სალექციო კურსისათვის 13-15
ჩაშენებული პრაქტიკა 2
სტუდენტებს
მიეცემათ
დავალებები
შესასრულებლად
კონკრეტულ საჯარო სკოლაში, რაც მათ უნდა წარმოადგინონ
წერილობით,
რომელსაც
ასრულებს
ლექტორის,
საგნის
მასწავლებლის
უშუალო
კონსულტაციით,
მითითებით,
რეკომენდაციით. ყოველი შეფასება ეფუძნება სტუდენტის მიერ
დავალების შესრულების ხარისხს. აღნიშნულის შესახებ წინასწარ
მიეთითებათ სტუდენტებს.

გამოკითხვის ფორმა: სკოლის ბაზაზე შესრულებული
პრაქტიკული დავალება, რომელიც გულისხმობს
მოსწავლეთა მიერ შესრულებული ინტერკულტურული
სავარჯიშოს „კულტურათა შეჯიბრი“ ანალიზსა და
განხილვას, (შეფასება 5 ქულა)
გამოკითხვის თემა: ადამიანის უფლებები

მეთოთხმეტე კვირა

 თემა XIII.
ინტერკულტურული ურთიერთობის ავტობიოგრაფია

სავალდებულო ლიტერატურა / დამატებითი ლიტერატურა
დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე,
ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე
ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი 135-153

დამატებითი ლიტერატურა
იდენტობის ფორმირება მულტუკულტურულ გარემოში,
საკითხავი მასალა სალექციო კურსისათვის 89-98
გამოკითხვის ფორმა:დისკუსიური გამოკითხვა (მაქს. შეფასება 3
ქულა) გამოკითხვის თემა: კონფლიქტის გადაჭრის სტრატეგიები
პრაქტიკული სავარჯიშო: სტუდენტები ასრულებენ სავარჯიშოს
„ჩემი იდენტობა“
მეთხუთმეტე კვირა

პრეზენტაცია- მაქსიმუმ 10 ქულა 5სთ
სტუდენტებმა მათ მიერ სკოლაში ჩატარებული სავარჯოშოებისა
და კუსის მსვლელობაში ნასწავლი თეორიული მასალის
საფუძველზე უნდა ააგონ პრეზენტაცია რომლის ფარგლებშიც
ისაუბრებენ ინტერკულტურული განათლების არსებულ
პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე

მეთექვსმეტე კვირა

ფინალური გამოცდა მაქსიმუმ 30 ქულა 6 სთ

მეჩვიდმეტე კვირა

ფინალური გამოცდა მაქსიმუმ 30 ქულა 6 სთ

მეთვრამეტემეცხრამეტე კვირა

დამატებითი გამოცდა

დანართი № 2

Curriculum

Integrated Bachelor and Master Degree Study Porgram for Preparing Primary Level
Teacher

უცხო ენა -(ინგლისური ენა,
გერმანული ენა
რუსული ენა ) (დარგობრივი)

სავ

4

აკადემიური წერა

სავ

5

კვლევის მეთოდები განათლებაში

სავ

EDS2PLTU
F

5

არ აქვს

5

არ აქვს

5

5

81

13

26

2

2

3

79

13

26

2

2

3

79

39

1

2

2

81

13

26

2

2

3

79

13

26

2

2

3

79

1

2

2

81

5

სემინარი/აქტივობებ
ი
ჩაშნებული პრაქტიკა

2

ლაბორატ/ სამუშაო

2

პრაქტიკული
სამუშაო

1

26

•

სულ

ლექცია

X სემესტრი

VIII სემესტრი

VII სემესტრი

VI სემესტრი

V სემესტრი

39

5

EDS2PLTU
F

EDS2PLT
AW
EDS2PLT
TME

IVსემესტრი

I სემესტრი
5

II სემესტრი

კრედიტი
15

დამოუკიდებელ

სავ

EDS2PLTU
F

საკონტაქტო

პრეზენტაცია

უცხო ენა - -(ინგლისური ენა,
გერმანული ენა
რუსული ენა ) ( B1.2)

სავ

V სასწ.წ.

დასკვნითიგამოცდა

3

უცხო ენა -(ინგლისური ენა,
გერმანული ენა
რუსული ენა ) (B1.1)

III სასწ.წ. IV სასწ.წ.

შუალედური ამოცდა

2

მოდული 40 კრ

თავისუფალი კომპონენტის

1

წინაპირობა

სტატუსი

სასწავლო
კურსი

კურსის კოდი)

მოდულ
ი

II
სასწ.წ.

III სემესტრი

I სასწ.წ.

საათების განაწილება

IX სემესტრი

კრედიტების განაწილება სასწავლო წლ. და
სემესტრების მიხედვით

13

125
125

125

13

26

2

2

3

79

13
13

26
13

2
2

2
2

3
2

79
93

125

13

4

1

2

3

80

125

12

10

6

საუნივერსიტეტო არჩევითი

არჩ

7

განათლების პოლიტიკა

არჩ

8

დემოკრატიული განათლების
პრინციპები
ინკლუზიური სკოლამდელი
განათლება/ Inclusive pre-school
education
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები სწავლებაში
კატასტროფების რისკის შემცირება
ინკლუზიური მიდგომით

EDS2PLTI არ აქვს
CTT
EDS2PLTD არ აქვს
DIA

13

11

13

7

12

საქართველოს ისტორიის ზოგადი
კურსი

EDS2PLTG არ აქვს
CHG

26

13

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და
ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სავ

EDS2PLT
CSIT

არ აქვს

5

5

13

14

ზოგადი ფსიქოლოგია

სავ

EDS2PLT
GF

არ აქვს

4

4

13

15

განათლების ფსიქოლოგია

სავ

EDS2PLT
EF

EDS2PLT
GF

4

16

განვითარების ფსიქოლოგია

სავ

EDS2PLT
DF

EDS2PLT
GF

4

17

სოციალური ფსიქოლოგია

სავ

EDS2PLTS არ აქვს
F

3

18

სტრესის დაძლევის
ფსიქოლოგიური მექანიზმები

EDS2PLT

არ აქვს

19

სამოქალაქო განათლება

არჩევითი ირჩევს ორ
სასწ კურსს სულ 6 კრ

EDS2PLT
CE

არ აქვს

EDS2PLT
MET

არ აქვს

სავ

EDS2PLT
DTT

9

10

სასწავლო კურსები 66 კრ
პედაგოგიკის მოდული
ფსიქლოგიაის მოდული

მასწავლებლის მომზადების პედაგოგიკის,ფსიქოლოგიის და სპეც.

11

20

თანამედროვე საგანმანათლებლო
ტექნოლოგიები

21

სააღზრდელო პროცესის
ორგანიზება

22

განვითარების და სწავლების
თეორიები

5
EDS2PLT არ აქვს
EP
EDS2PLT არ აქვს
PDE
/EDS2PLT არ აქვს
IPE

5

125
13

13

2

2

4

91

3

2

2

2

90

2

2

2

106

2

2

2

2

93

6

2

2

2

93

13

2

2

2

80

2

2

2

93

125

13

2

2

2

68

100

13

13

2

2

2

68

100

4

13

13

2

2

2

68

100

3

13

13

2

2

2

43

75

3

13

13

2

2

2

43

3

13

13

2

2

2

43

3

13

1

1

2

45

13
5

5

4

6

13

13

13

13

125

75

75

EDS2PLT არ აქვს
OB
არ აქვს

3
5

5

7
13

6
26

2

2

2

56

1

2

3

80

125

ჯგუფები 70 კრ
მათემატიკის მოდული

სპეციალობის საგნები/საგნობრივი

23

პედაგოგიური ეთიკა

სავ

EDS2PLT
PE
EDS2PLT
PLAEP

არ აქვს

5

24

სასწავლო პროცესის დაგეგმვა,
წარმართვა და შეფასება

სავ

არ აქვს

5

25

კლასის მართვა და სასწავლო
პროცესის ხელმძღვანელობა

სავ

EDS2PLT
CMLEP

EDS2PLT
PE

5

26

ინტერკულტურული
განათლება/Intercultural Education

სავ

EDS2PLT
IE

არ აქვს

5

27

ბავშვის ანატომია, ფიზიოლოგია ,
ჰიგიენა

სავ

EDS2PLT
CAFSH

არ აქვს

5

28

ინკლუზიური განათლება

სავ

EDS2PLT
FIE

5

28

სსსმ მოსწავლეთა სწავლება

სავ

EDS2PLT
TFSEN

EDS2PLT
PLAEP;
EDS2PLT
GF
EDS2PLT
FIE

29

წიგნიერება და აზროვნება

სავ

EDS2PLT
LM

არ აქვს

5

30

მათემატიკის დაწყებითი კურსის
მეცნიერული საფუძვლები
(მათემატიკური ცნებები და
მიმართებანი )

სავ

EDS2PLTS არ აქვს
PCM

5

31

მთელი არაუარყოფითი
რიცხვები, რაოდენობრივი თეორია

სავ

EDS2PLT
FNQ

EDS2PLT
SPCM

5

32

სიდიდეები და რიცხვის ცნების
გაფართოება

სავ

EDS2PLT
QENC

EDS2PLT
FNQ

5

33

გეომეტრიისა და სტატისტიკის
ელემენტები 1

სავ

EDS2PLT
EAG

EDS2PLT
QENC

5

34

ალგებრის ელემენტები და
კანონზომიერებანი

არჩ

EDS2PLTS EDS2PLT
EGP
QENC

5

13

13

13

5

13

8

8

5

13

13

13

26

13

5

5
5

26

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

13

10

2

2

2

80

125

2

2

2

80

125

2

2

2

80

125

2

2

2

80

125

2

2

3

79

125

2

2

2

80

125

13

8

8

13

13

13

2

2

2

80

125

13

20

6

3

2

2

79

125

13

21

5

2

2

3

79

125

13

22

4

2

2

3

79

125

13

22

4

2

2

3

79

125

13

21

5

2

2

3

79

125

13

22

4

2

2

3

79

125

ქართუი ენა და ლიტერატურის მოდული

გეომეტრიისა და ალბათობა
სტატისტიკის ელემენტები 2

არჩ

EDS2PLT
EGS

გეომეტრ
და სტატ
ელემენ 1

5

36

ქართული ენა 1 (ფონეტიკა და
მორფოლოგია )

სავ

EDS2PLT
GLPM

არ აქვს

5

37

ქართული ენა 2 (სინტაქსი და
ლექსიკოლოგია)

სავ

EDS2PLT
GLSL

EDS2PLT
GLPM

5

38

მეტყველების კულტურის
საკითხები

სავ

5

39

ქართული საბავშვო ლიტერატურა

სავ

EDS2PLTI EDS2PLT
CC
GLPM;
EDS2PLT
GLSL
EDS2PLTI არ აქვს
HGL

40

სტილისტიკა

არჩ

EDS2PLTS

5

41

ქართული ლიტერატურის
ისტორიის საკითხები

არჩ

EDS2PLT
NL

არ აქვს

5

42

ბუნებისმეტყველება 1 (I-IV კლ)

სავ

არ აქვს

5

43

ბუნებისმეტყველება 2 (I-IV კლ)

სავ

ბუნებისმეტყველება 3 ( V-VI კლ)

არჩ

EDS2PLT
NS1
EDS2PLT
NS1

5

44

EDS2PLT
NS1
EDS2PLT
NS2
EDS2PLT
NS3

45

ბუნებისმეტყველება 4 ( V-VI კლ)

არჩ

EDS2PLT
NS4

EDS2PLT
NS2

5

46

ქართული ენის სწავლების
დიდაქტიკა დაწყებით კლასებში
1

სავ

5

47

ქართული ენის სწავლების
დიდაქტიკა დაწყებით კლასებში
2
კითხვისა და წერის
სტრატეგიები დაწყებით კლასებში

სავ

EDS2PLT EDS2PLT
DTGLEG1 GLPM;
EDS2PLT
GLSL
EDS2PLT EDS2PLT
DTGLEG2 DTGLEG
1
EDS2PLT EDS2PLT
WRSEG
PLAEP

ტექსტზე მუშაობის საკითხები V-VI
კლასებში

არჩ

EDS2PLTI EDS2PLT
WTG
IHGL;

5

60 კრ
ქართული ენის და ლიტერატურის
სწავლების დიდაქტიკა

საგანთა სწავლების მეთოდიკები

ბუნებისმეტყველების
მოდული

35

48

49

სავ

5

5

5

5

5

5
5

5
5
5

5

5

5

5
5
5

5

5

5

13

22

26

2

2

3

79

125

13

2

2

2

86

125

26

13

2

2

2

86

125

26

13

2

2

2

86

125

13

13

2

2

2

80

125

13

26

2

2

3

79

125

13

26

2

2

2

80

125

13

4

22

2

2

2

80

125

13

11

7

1

2

2

81

125

13

6

20

2

2

2

80

125

13

11

8

1

2

2

81

125

13

13

2

25

2

2

2

68

125

13

13

2

25

2

2

2

68

125

13

10

8

8

2

2

2

80

125

2

2

2

91

125

13

4

13

8

7

26

მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა

50

ქართული ლიტერატურის სწ-ის
დიდაქტიკა დაწყებით კლასებში
(V-VI)

არჩ

EDS2PLT
DTGLEG

51

მათემატიკის დაწყებითი კურსის
სწავლების ზოგადი საკითხები

სავ

EDS2PLT
GITECM

არ აქვს

5

52

მათემატიკის დაწყებითი კურსის
სწავლების მეთოდიკა 1 (I-IV კლ)

სავ

EDS2PLT
PMTECM
1
EDS2PLTI
MTMEL

EDS2PLT
GITECM

5

EDS2PLT
PMTECM
1
EDS2PLT EDS2PLT
PMTECM IMTMEL
2
EDS2PLT EDS2PLT
MTSDSEL PMTECM
2
EDS2PLT EDS2PLT
MTNSEG NS1

5

53

5

მათემატიკის სწავლების
ინოვაციური მეთოდები დაწყებით
საფეხურზე
მათემატიკის დაწყებითი
კურსის სწავლების მეთოდიკა 2
(V - VI კლ)
სწავლების
სტრატეგიები და
მეთოდები
მათემატიკის
დაწყებითი კურსის სწავლებაში
ბუნებისმეტყველების სწავლების
მეთოდიკა დაწყებით კლასებში 1
(I-IV კლ)

სავ

ბუნებისმეტყველების სწავლების
მეთოდიკა დაწყებით კლასებში 2
(I-IV კლ)
ბუნებისმეტყველების სწავლების
მეთოდიკა დაწყებით კლასებში 3
(V-VI კლ)

სავ

EDS2PLT EDS2PLT
MTNSEG1 NS2

5

არჩ

EDS2PLT EDS2PLT
MTNSEG2 MTNSEG

5

59

ბუნებისმეტყველების სწავლების
მეთოდიკა დაწყებით კლასებში 4
(V-VI კლ)

არჩ

EDS2PLT EDS2PLT
MTNSEG3 MTNSEG
1

5

60

პრაქტიკის კვლევა

სავ

EDS2PLT
RI

4

61

სასკოლო პრაქტიკა(ზოგადი )

სავ

62

სასკოლო პრაქტიკა 1 ( 1-2 კლ)

სავ

EDS2PLTS
PG
EDS2PLTS
P2

54

55

56

57

58

სასკოლო
პრაქტიკა და
პრაქტიკის
სასკოლო
კვლევა
64 კრ
პრაქტიკა
34 კრ

ბუნებისმეტყველების სწავლების
მეთოდიკა

EDS2PLT
NL;
EDS2PLT
LM
EDS2PLT
WRSEG

არჩ

არჩ

სავ

EDS2PLT
TME

5

5

5

5

5

5

5

5

5

13

10

8

8

2

2

2

80

125

19

15

3

12

2

2

3

69

125

20

13

6

2

2

3

79

125

23

16

6

2

2

2

74

125

13

20

6

2

2

3

79

125

13

20

6

2

2

3

79

125

13

4

22

2

2

2

80

125

13

11

8

1

2

2

81

125

13

4

22

2

2

2

80

125

13

10

10

1

2

2

81

125

13

13

13

2

2

3

54

100

2

150

250

5

10

5

5

5

4

10

98

7

6

პრაქტიკის კვლევა,
სამაგნაშრ 30 კრ

63

სასკოლო პრაქტიკა 2 ( 3-4 კლ)

სავ

64

სასკოლო პრაქტიკა 3 ( 5-6 კლ)

სავ

65

პრაქტიკის კვლევა - სამაგისტრო
ნაშრომი

სავ

სულ

EDS2PLTS
P3
EDS2PLTS
P4
EDS2PLT
RPMT

EDS2PLT
SP2
EDS2PLT
SP3
EDS2PLT
RI;
EDS2PLT
SPG;
EDS2PLT
SP2;
EDS2PLT
SP3;
EDS2PLT
SP4

10

10

10

10

30

300

30

29

29

30 30

30

30

30

32

30

30

98

2

150

250

98

2

150

250

690

750

60

108

7500

