კავკასიის უნივერსიტეტი
კავკასიისჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათასკოლა
საგანმანათლებლო
პროგრამისდასახელება

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები)
მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავროსამაგისტრო პროგრამა

საგანმანათლებლო
პროგრამისდასახელება ინგლისურ ენაზე

Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in General
Education of Primary (I-VI grades) School Teachers

უმაღლესი აკადემიური განათლების
საფეხური

ინტერგირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი

რეგულირებადი

სწავლების ენა

ქართული

მისანიჭებელიკვალიფიკაცია, კოდი
ქართულად:
ინგლისურად:

განათლების მაგისტრი (03)
Master of education (03)

პროგრამის დამტკიცების თარიღი

20.09.2018 ბრძანება #01/01 - 18

პროგრამის განახლების თარიღი

09.09.2019 ბრძანება #01/01-59

პროგრამის ხელმძღვანელიდა თანახელმძღვანელი

ალუდა გოგლიჩიძე (ხელმძღვანელი)
გიორგი ნოზაძე (თანახელმძღვანელი)

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით

პროგრამა არის 300 ECTS კრედიტიანი, რომელიც განაწილებულია 10 სემესტრზე და ყოველი
სემესტრი მოიცავს 30 ECTS კრედიტს.
შესაბამისად, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები)
მასწავლებლის
მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს 5 წელს. სასწავლო წელი
აგებულია სემესტრული
პრინციპით. ერთი სემესტრი მოიცავს 21სასწავლო კვირას, შესაბამისად სასწავლო წელი
დაგეგმილია 42 კვირაზე. 1 ECTS კრედიტი უდრის 25 კრ. საათს, რაცმოიცავს,
როგორცსტუდენტისსაკონტაქტოდატვირთვისდროს (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკუმი დასხვა),
ასევემისიდამოუკიდებელიმუშაობისდროს
(შუალედურიდასაბოლოოშეფასებისათვის,
აგრეთვესაშინაოდავალებისმომზადებისადაპრეზენტაციისათვისგანკუთვნილკრ.საათს).
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის

(I-VI

კლასები)

მასწავლებლის

მომზადების

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ვადის ამოწურვის
შემდეგ აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტს უფლება აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის
დასრულების მიზნით სწავლა განაგრძოს დამატებითი სემესტრების (არა უმეტეს 4 სემესტრისა)
განმავლობაში, სტუდენტის სტატუსის შენარჩუნებით.
პროფესიისათვის განსაზღვრულ აუცილებელ კომპონენტს ეთმობა 240 ECTS კრედიტი, მათ შორის
180 ECTS კრედიტი ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის საგნის/საგნობრივი ჯგუფის
საგნობრივ და მეთოდურ მოდულს, 60 ECTS კრედიტი სასკოლო პრაქტიკისა და პრაქტიკის
კვლევის მოდულს. ხოლო თავისუფალი კომპონენტის მიდულს და არჩევით საგნებს 60ECTS
კრედიტი, 20 ECTS კრედიტი - ინგლისურ ენას, 20 ECTS კრედიტი - დარგობრივ და
პროფესიულსავალდებულო საგნებს. დარჩენილი 20 ECTS კრედიტი სტუდენტმა უნდა დააგროვოს
არჩევითი კრედიტების სახით, რომელიც შეუძლია ამოირჩიოს 45 ECTS კრედიტიდან.
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 300 ECTS კრედიტის ფარგლებში, სტუდენტსასევე აქვს
შესაძლებლობა მაქსიმუმ 20 ECTS კრედიტი (არჩევითი სტატუსის მქონე საგნების ჩანაცვლების
ხარჯზე), აითვისოს თავისუფალი კრედიტებით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
➢

➢
➢

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები)
მასწავლებლის მომზადების
ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს
სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს.
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდები (ეროვნულ
გამოცდებზე მოთხოვნილია უცხო ენის –ინგლისური ენის ჩაბარება).
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარებას უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი –
გამოცდების ეროვნული ცენტრი. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ზოგადი
წესიდან გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ კანონით დადგენილ შემთხვევაში.
სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა სკოლაში გადმოსვლის სურვილის შემთხვევაში, საკითხს შეისწავლის და საბოლოო
გადაწყვეტილებას ღებულობსსაგანმანათლებლო პროგრამებისდირექტორი და სკოლის დეკანი, მათ
მიერ
შეთანხმებული
შესაბამისობის საფუძველზე, სტუდენტის ჩარიცხვა ხორციელდება
უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ერთიანი ბრძანებით.
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პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათასკოლისზოგადი განათლების დაწყებითი
პროგრამის
მიზანი

საფეხურის (I-VI კლასები) მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავროსამაგისტრო

საგანმანათლებლო

პროგრამის

მიზანია,თანამედროვე

მოთხოვნების

შესაბამისი ცოდნისა და პროფესიული უნარის მქონე სპეციალისტების მომზადება
პედაგოგიკაში, რათა მან შეასრულოს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით,
მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსითა და დარგობრივი მახასიათებლით
განსაზღვრული მოვალეობათა და პასუხისმგებლობათა ერთობლიობა საქართველოს
მოქმედი საკანონმდებლო აქტების მოთხოვნათაშესაბამისად,გააცნობიეროს თითოეული
მოსწავლის უნიკალურობა და მათი პიროვნული, სოციალურ-ემოციური და კოგნიტური
განვითარებისთვის
საკუთარი

გამოიყენოს

საქმიანობისა

გააუმჯობესოს

და

მოსწავლეთა

სწავლების
მოსწავლეთა

მიღწევები

დიფერენცირებული
შეფასების

და

ანალიზის

საკუთარი

სტრატეგიები.
საფუძველზე

სასკოლო

პრაქტიკა;

ითანამშრომლოს მოსწავლეებთან, კოლეგებთან, მშობლებთან თითოეული მოსწავლის
ჰარმონიული განვითარებისათვის, პრობლემის ერთობლივად გადაჭრისა და საკუთარი
პროფესიული განვითარებისთვის. იყოს რეფლექსიური, სიახლეების მიმღები
დამნერგავი

პედაგოგიურ

პრაქტიკაში,

ფლობდეს

და

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიებს და შეეძლოს მათი სწავლების პროცესში გამოყენება, ორიენტირებული
იყოს უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაზე.
უფრო კონკრეტულად კი, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები)
მასწავლებლის საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს
მეცნიერული ცოდნა ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის მხატვრულ-ესთეტიკური,
ისტორიულ-შემეცნებითი
პროცესების
საკვანძო
საკითხებზე;
განუვითაროს
ნაწარმოების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების უნარი; გააცნოს ლიტერატურული
პროცესები მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კონტექსტში; შეასწავლოს ქართული
ენის სტრუქტურა და ენათმეცნიერული თეორიები; განუვითაროს ლინგვისტური
წყაროების ანალიზის უნარი; შეასწავლოს წიგნიერების უნარების განვითარება
დაწყებით საფეხურზე, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება და საზოგადოებრივი
მეცნიერებები. სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა გულისხმობს სავალდებულო და
არჩევითი საგნების იმგვარ შეთავაზებას, რომ უზრუნველყოფილ იქნასერთის მხრივ,
კონკრეტული
დარგის
შესაბამისიცოდნისდაუნარჩვევებისსრულიმოცულობითათვისება,
მეორემხრივკიარჩევითისაგნებისიმგვარადშედგენილიბლოკისშეთავაზება,
რომმაქსიმალურადდაკმაყოფილდესთითოეულისტუდენტისპროფესიულიინტერესიდა
საფუძველი შეექმნას მის პრაქტიკულ თუ სამეცნიერო საქმიანობას მომავალში.
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ზოგადი განათლების დაწყებითი
საფეხურის (I-VI კლასები) მასწავლებლის საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზნები შეესაბამება კავკასიის უნივერსიტეტის მისიას, რაც მდგომარეობს
„კვლევებზე ორიენტირებული სწავლების და სწავლის დანერგვით ადგილობრივ და
საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური,
ზნეობრივად სრულყოფილი, დემოკრატიის იდეალების ერთგული სპეციალისტების
მომზადებასა და საზოგადოების საგანმანათლებლო-საკონსულტაციო მოთხოვნების
დაკმაყოფილებას“,თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნისა და პროფესიული
უნარის მქონე სპეციალისტების მომზადება.
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პროგრამის
სწავლის
შედეგები

”ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები) მასწავლებლის
მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამის“ დასრულების შემდეგკურსდამთავრებული შეიძენს შემდეგზოგად და
დარგობრივ კომპეტენციებს:
შედეგი 1. იცის და გაცნობიერებული აქვს წიგნიერების კუთხით პედაგოგიკის
თანამედროვე გამოწვევები, მიღწევები, სართაშორისო პრაქტიკა და მოზარდის
შემდგომი წარმატებებისთვის დაწყებითი საფეხურის მნიშვნელობა, სპეციფიკა და
ხელშემწყობი ფაქტორები, მისი თვალსაწიერი ფართოა
1.1. იცნობს და იყენებს ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს, ეროვნულ სასწავლოგეგმას და სხვა მნიშვნელოვან დოკუმენტებს, საერთაშორისო და ადგილობრივ
კვლევებს, განვითარების თეორიებს და განმაპირობებელ ფაქტორებს, განათლების
რეფორმირების ასპექტებს.
1.2. სასწავლო პროცესის
დაგეგმვა, წარმართვა
და შეფასების ფარგლებში
ითვალისწინებს დაწყებითი საფეხურის, მოსწავლეების ასაკობრივ თავისებურებებს,
ორიენტირებული მოსწავლესა და შედეგზე.
1.3. შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დიდი მოცულობის
ინფორმაციის დამუშავება და მისი კრიტიკულად შეფასება, რიოენტირებულია
საკუთარი თვალსაწიერის გაფართოებაზე.
შედეგი 2. ფლობს ცოდნასა და უნარებს რათა დაგეგმოს და განახორციელოს სწავლასწავლების პროცესი, რომლის ცენტრშიც მოსწავლეა, უზრუნველყოფს შემოქმედებითი,
დემოკრატიული და პოზიტიური სასწავლო გარემოს ფორმირებას
2.1. ფლობს მოსწავლესა და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა,
წარმართვის კომპეტენციებს.
2.2. შეუძლია შექმნას, უსაფრთხო და დადებითი სასწავლო გარემო თითოეული
მოსწავლის პიროვნული, სოციალური-ემოციური და კოგნიტური განვითარებისთვის.
2.3. აცნობიერებს, რომ თითოეული მოსწავლე მნიშვნელოვანია, როგორც პიროვნება,
ხოლო დიფერენცირებული მიდგომა მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მოტივაციის
ზრდის, მათი პიროვნული და კოგნიტური განვითარებისა და სასკოლო
საზოგადოებაში ინტეგრაციასათვის.
შედეგი 3. ითვალისწინებს მოსწავლეების ასაკობრივ და ინდივიდუალურ
თავისებულებებსა და საჭიროებებს, როგორც სწავლა-სწავლების პროცესში, ასევე
შეფასების ნაწილშიც, უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის ინკლუზიურობას.
3.1. ფლობს სწავლა-სწავლების მრავალფეროვან, მოსწავლეზე ორიენტირებულ
სტრატეგიებს, სასწავლო პროცესში დიფერენცირებული მიდგომის პრინციპებს;
3.2. შეუძლია შექმნას მოსწავლისთვის მამოტივირებელი სასწავლო გარემო - ფიზიკური,
სოციალურ-ემოციური და კოგნიტური;
3.3. იცის კლასის მართვისა და კონფლიქტების პრევენციისა და მოგვარების ეფექტიანი
სტრატეგიები და შეუძლია შექმნას ინკლუზიური, არაძალადობრივი და
კეთილგაწყობილი სასწავლო გარემო.
შედეგი 4. უზრუნვეყოფს თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და კვლევების გამოყენებას,
როგორც წარმატებული პედაგოგიური საქმიანობისთვის, ასევე უწყვეტი პროფესიული
განავითარებისათვის, აქვს უნარი თეორიული ცოდნა ეფექტურად და შემოქმედებითად
გამოიყენოს პრაქტრიკაში
4.1. იცის კველევების დაგეგმვა, შესაბამისი ინსტრუმენტების შექმნა/მოძიება,
განხორციელება,
მოსწავლეების
კვლევით
პროექტებში
ჩართვა,
ასევე
საგანმანათლებლო ბეჭდური და ICT რესურსების მოძიება, შექმნა, ეფექტური
გამოყენება საკუთარი, უწყვეტი პროფესიული განვითარებისათვის.
4.2. იცნობს განათლების მეცნიერებებში თანამედროვე ტენდენციებსა და კვლევებს,
იცის პრაქტიკის კვლევის სპეციფიკა, წარმართვის თავისებურებები, შეუძლია
პრობლემის/საჭიროების იდენტიფიცირება, ანალიზი, შესაბამისი ინტერვენციების
დაგეგმვა, განხორციელება და მათი ეფექტიანობის შეფასება.
4.3. ორიენტირებულია უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაზე, სხვადასხვა გზით
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სიახლეების ათვისებასა და მათ პრაქტიკაში დანერგვაზე და აცნობიერებს კვლევაზე
დაფუძნებული სასკოლო პრაქტიკის სრულყოფის მნიშვნელობას საკუთარი
პროფესიული
განვითარებისა
და
სწავლა-სწავლების
ხარისხის
გაუმჯობესებისათვის.
შედეგი 5. არის პროგრესული, შეუძლია იზრუნოს საკუთარი და კოლეგების
პროფესიულ განვითარებაზე, შექმნას და განახორციელოს სხვადასხვა ხასიათის
პროექტები, ჩაერთოს სასწავლო მასალების შექმნის თუ განვითარების პროცესებში,
განათლების სისტემის განვითარების ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროცესებში.
5.1. შეუძლია პროფესიული განვითარების შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა
თვითშეფასების,
კოლეგებისაგან,
დირექციისაგან,
მოსწავლეებისაგან,
მშობლებისაგან მიღებული უკუკავშირისა და მოსწავლეთა საჭიროებების ანალიზის
საფუძველზე საკუთარი პრაქტიკის კომპლექსური, თანმიმდევრული და კრიტიკული ანალიზის ხარჯზე.
5.2. აქვს სწავლის/ცოდნის მუდმივი განახლების, ახალ გარემოსთან ადაპტაციის და
დამოუკიდებლად მუშაობის უნარები, შეუძლია პრობლემის გადაჭრა /
გადაწყვეტილების მიღება;
5.3. იცნობს განათლების პოლიტიკის, ადმინისტრირების, პროექტების მართვის
სპეციფიკას, შეუძლია იყოს საგანმანათლებლო ლიდერი.

დასაქმების
სფეროები

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის
დამთავრების შედეგად სტუდენტს მიენიჭება მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
და მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად უფლება ექნება დასაქმდეს, როგორც
საჯარო, ასევე კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებაში,
ასევე არაფორმალურ განათლებაში.

სწავლის
გაგრძელების
შესაძლებლობა

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლის
საბაკალავრო-სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს უფლება აქვს სწავლა
განაგრძოს სადოქტორო პროგრამაზე, კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

საგანმანათლებლო პროგრამით შემოთავაზებული სასწავლო კურსების დაუფლება სწავლების
პროცესში სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი
შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
შეფასების მიზანია იმის გარკვევა, თუ რამდენად არის მიღწეული სასწავლო კურსით
განსაზღვრული სწავლის შედეგები. სტუდენტთა შეფასება არის მრავალკომპონენტიანი და
უზრუნველყოფს კურსის მიზნებისა და სწავლის შედეგების შეფასებას, რაც მიიღწევა
კონკრეტული და გაზომვადი კრიტერიუმებისა და რუბრიკების გამოყენებით. სტუდენტთა
შეფასება ეფუძნება შეფასების ოთხ ძირითად პრინციპს: ობიექტურობა, სანდოობა,
ვალიდურობა, გამჭვირვალობა.
სტუდენტთა შეფასებისას გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და
განმავითარებელი. განმსაზღვრელი შეფასების მიზანია სტუდენტის მიღწევის ზუსტი შეფასება.
იგი აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, ადგენს სტუდენტის მიღწევის დონეს სასწავლო კურსით
განსაზღვრულ
მიზნებთან
მიმართებით.
განმავითარებელი
შეფასება
სტუდენტის
განვითარებაზეა მიმართული. იგი აწვდის სტუდენტს მიღწევებთან დაკავშირებით უკუკავშირს.
შეფასება 100-ქულიანი სისტემით მიმდინარეობს. შეფასების სისტემა უშვებს:
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
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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 ან ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის
მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას სასწავლო კურსი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
სტუდენტს კრედიტი ენიჭება საბოლოო შეფასების საფუძველზე, რომელიც შედგება შუალედურ
და დასკვნით შეფასებებში მიღებული ქულათა ჯამისაგან.
სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში
მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი
შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო
შეფასებაში.
სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს შუალედურ და დასკვნით
შეფასებებს, რომელთათვისაც შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) საბოლოო შეფასებაში
განსაზღვრულია ხვედრითი წილი და დადგენილია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.
კერძოდ, მაქსიმალური 100 ქულიდან შუალედური შეფასების ხვედრითი წილი არის 70 ქულა,
ხოლო დასკვნითი შეფასების - 30 ქულა. შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ორივე
ფორმაში დადგენილია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. შუალედურ შეფასებებში
განსაზღვრულია შეფასების კომპონენტები, რომლებიც ჯამურად შეადგენენ 70 ქულას.
შეფასების თითოეული კომპონენტისთვის, შეფასება ეყრდნობა წინასწარ განსაზღვრულ
სწავლების მიზანსა და დავალების ფორმაზე ორიენტირებულ, ზუსტ, მკაფიო კრიტერიუმებს და
მასზე დაყრდნობით შემუშავებულ შეფასების სქემებს/რუბრიკებს. სწავლების პირველი წლის
სასწავლო კურსებში (გარდა B2 დონის ინგლისური ენის) შუალედურ შეფასებებში ჯამურად
უნდა დააგროვოს 70 ქულის სულ მცირე 51%, რომ მოიპოვოს დასკვნით გამოცდაზე გასვლის
უფლება; სტუდენტს დასკვნითი/დამატებითი გამოცდა ჩაბარებულად ეთვლება, თუ მან მიიღო
30 ქულის სულ მცირე 51%. სხვა დანარჩენ სასწავლო კურსებში სტუდენტმა შუალედურ
შეფასებებში ჯამურად უნდა დააგროვოს 70 ქულის სულ მცირე 59%, რომ მოიპოვოს დასკვნით
გამოცდაზე გასვლის უფლება. სტუდენტს დასკვნითი/დამატებითი გამოცდა ჩაბარებულად
ეთვლება, თუ მან მიიღო 30 ქულის სულ მცირე 60%.
სტუდენტი უფლებამოსილია გავიდეს დამატებით გამოცდაზე, თუ იგი ვერ გადალახავს
დასკვნითი გამოცდის მინიმალურ კომპეტენციის ზღვარს. სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე
გასვლის უფლება აქვს აკადემიური კალენდრით დადგენილ პერიოდში, დასკვნითი გამოცდის
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღის ვადაში.
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის ან შეფასების რომელიმე ფორმაში (შუალედური/დასკვნითი)
მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ვერ გადალახვის შემთხვევაში სტუდენტს უფორმდება F-0
ქულა.
სტუდენტების ცოდნის შეფასებისათვის გამოიყენება როგორც ზეპირი, ასევე წერითი (ტესტი,
ღია კითხვები, კვლევითი ესსე და სხვა) გამოკითხვა. შეფასების კომპონენტები და მათი
ხვედრითი წილი ასახული იქნება კონკრეტული სასწავლო კურსის სილაბუსში და ეცნობება
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სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. სასწავლო პროცესის დაწყების წინ სილაბუსი
იტვირთება სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში.
სწავლებისა და სწავლის მეთოდები

სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის
გამოყენებულ იქნება სწავლების ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა:
✓ ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი,
✓ წიგნზე მუშაობის მეთოდი,
✓ წერითი მუშაობის მეთოდი/წერითიდავალებები,
✓ დისკუსია/დებატები,
✓ ჯგუფური მუშაობა,
✓ შემთხვევის ანალიზი(Case study),
✓ გონებრივი იერიში,
✓ დემონსტრირების მეთოდი,
✓ ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი,
✓ პრობლემაზედაფუძნებულისწავლება (PBL);
✓ როლურიდასიტუაციურითამაშები ;
✓ თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება ;
✓ პრეზენტაცია
✓ ახსნა–განმარტებითი მეთოდი და სხვ.

სპეციფიკიდან

გამომდინარე,

სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთშიგა დადიან.
კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახული იქნება შესაბამისი
სასწავლო კურსის სილაბუსში.
პროგრამის განხორციელებაში მონაწილე პირები

პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობს:
➢ 7 პროფესორი
➢ 9 ასოცირებული პროფესორი
➢ 3ასისტენტ-პროფესორი
➢ 2 ასისტენტი
➢ 20 მოწვეული სპეციალისტი
პროგრამის სხვა რესურსები
კავკასიის
ჰუმანიტარულ
და
სოციალურ
მეცნიერებათა
სკოლას
გაფორმებული
აქვს
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები საქართველოსა დაუცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან,
აგრეთვე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
პროგრამის განხორციელების ფარგლებში ჩართული იქნება 100-მდე პარტნიორი ორგანიზაცია:
პარტნიორიუმაღლესისასწავლებლები:
➢ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
➢ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო);
➢ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო);
➢ ვარშავის უნივერსიტეტი „Collegium Civitas” (პოლონეთი)
➢ ადამ მიცკევიჩის პოზნანის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
➢ ტალინის ტექნოლოგიოების უნივერსიტეტი (ესტონეთი)
➢ კიბის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (იაპონია)
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სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები; საჯარო და კერძო სკოლები:
1. სპს ზოგადსაგანმანათლებლო კერძო სკოლა-ლიცეუმი „ნუნუ ბეიტრიშვილი პრომეთე“
2. სსიპ თბილისის 212-ე საჯარო სკოლა
3. შპს „ახალი ლიცეუმი“
4. სსიპ ქ. თბილისის #64 საჯარო სკოლა
5. შპს „თბილისის მწვანე სკოლა“
6. შ.პ.ს. თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი „მწიგნობართუხუცესი“
7. სსიპ ქ. თბილისის #133 საჯარო სკოლა
8. სსიპ ქ. თბილისის #122 საჯარო სკოლა
9. სსიპ ქ. თბილისის #123 საჯარო სკოლა
10. სსოპ თბილისის პირველი ექსპერიმენტული სკოლა
11. სსიპ ქ. თბილისის #136 საჯარო სკოლა
12. სსიპ ქ. თბილისის #89 საჯარო სკოლა
13. შპს „ახალი ქართული გიმნაზია“
14. სსიპ ქ. თბილისის #155 საჯარო სკოლა

არასამთავრობო ორგანიზაციები:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ა.ი.პ ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი
მწერალთა სახლი
ა(ა)იპ იკომის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი
ჯუნიორ ეჩივმენტი;
სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი;
განათლებისა და კვლევების ცენტრი;
ა(ა)იპკავშირი ,, მათემატიკისმასწავლებელთაასოციაცია"
ა(ა)იპ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
➢

➢

➢

კავკასიის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა (9454 ერთეული ბეჭდური ლიტერატურა). ბიბლიოთეკაში
ასევე მოქმედებს:ელექტრონული კატალოგი OpenBiblio-http://library.cu.edu.ge/opac/index.php და
ელექტრონული ბიბლიოთეკა https://ebooks.cu.edu.ge/ რომელიც განკუთვნილია შიდა
მოხმარებისთვის. ელექტრონული ბიბლიოთეკის დასათვალიერებლად და ბიბლიოთეკაში
არსებული მასალის ჩამოსატვირთად საჭიროა კავკასიის უნივერსიტეტის ელექტრონული ფოსტის
მისამართი და პაროლი.
ასევე ბიბლიოთეკას გააჩნია წვდომა შემდეგ ქსელებთან:
•
EBSCO HOST
•
EBSCO HOST Connection
•
World Higher Education Database WHED Portal
•
HEDBIB the International Bibliographic Database on Higher Education
უნივერსიტეტის განკარგულებაშია შემდეგი რესურსები:
• კომპიუტერები
• All-in-One: 160
• Laptop: 20
• Netbook: 55
• Desktop PC: 125
• პროექტორი: 60
• პრინტერი: 100
• საგამოცდოცენტრისასლგადამღებიმანქანები: 2 ცალიშავ-თეთრი, 1 ცალიფერადი
• 500 ცალიქსელისწერტილი
• უსადენოქსელი
• Cisco-სქსელურიინფრასტრუქტურა
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•
•

IBM და HP-სსერვერები
კომპიუტერულიკლასი: 7

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები)
მასწავლებლის საბაკალავროსამაგისტროსაგანმანათლებლო პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხები
გათვალისწინებულია კავკასიის უნივერსიტეტის ბიუჯეტში.

9

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის (I-VI კლასები) მასწავლებლის საბაკალავროსამაგისტროპროგრამისსასწავლო გეგმა
(მოდულების, საგნების, შესაბამისი კრედიტების მითითებით)

II

IV

V

15

თავისუფალი კომპონენტი მოდული

II სემასტრი

5

I სემასტრი

5

II სემასტრი

5

I სემასტრი

5

II სემასტრი

I სემასტრი

საგანი\მოდული

II სემასტრი

წინაპირობა

I სემასტრი

საგნის
კოდი

I სემასტრი

№

II სემასტრი

E ECTS კრედიტი

5

5

ECTS კრედიტი

I

სწავლების წელი
III

45

1.

ACWR 1160

არ გააჩნია

აკადემიური წერა

5

5

2.
3.

არ გააჩნია
არ გააჩნია

5

9.

SCML 5260

არ გააჩნია

შესავალი ფსიქოლოგიაში
B1.0 ზოგადი ინგლისური/ B2.0 ზოგადი
ინგლისური
B1 ზოგადი ინგლისური/ B2 ზოგადი
ინგლისური
B2.0 ზოგადი ინგლისური/C 1.0 ზოგადი
ინგლისური
B2 ზოგადი ინგლისური/ C 1 ზოგადი
ინგლისური
პროექტის მართვა, მონიტორინგი და შეფასება
საქართველოს ისტორია, ცივილიზაცია და
კულტურა
სკოლის მენეჯმენტი და ლიდერობა
არჩევითი საგნები:
დემოკრატიული კულტურა და ადამიანის
უფლებების სწავლება სკოლებში
სოციოლოგია - ზოგადი კურსი
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო

5
5

7.
8.

PSYC 0006
ENGL 0005/
ENGL 0007
ENGL 0006/
ENGL 0008
ENGL 0007/
ENGL 0009
ENGL 0008/
ENGL 0010
PMME 3160
HIST 0003

4.
5.
6.

ENGL 0005/
ENGL 0007
ENGL 0006/
ENGL 0008
ENGL 0007/
ENGL 0009
არ გააჩნია
არ გააჩნია

10.

DEM 4260

არ გააჩნია

11.
12.

SOC 4260
CSC 4260

არ გააჩნია
PROF 1161

10

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5
5
5
5
5

10

5
15
5
5
5

II

IV

V

13.

EMS 5160

არ გააჩნია

14.
15.
16.

PHIL 0005
EDUP 5160
FBUS 5160

არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია

17

REL 5160

არ გააჩნია

18.
19.

PROF 1160
PROF 1161

არ გააჩნია
არ გააჩნია

20.

PROF 1162

არ გააჩნია

21.

PROF 1260

არ გააჩნია

22.

PROF 1261

არ გააჩნია

23.

PROF 1262

არ გააჩნია

24.

PROF 2160

PROF 1262

25.

PROF 3160

PROF 1160

ტექნოლოგიების (ისტ) გამოყენება
სწავლასწავლების პროცესში (დამატებითი
კურსი)
განმანათლებლობა და თანამედროვე
საზოგადოება
ფილოსოფია
განათლების პოლიტიკა
ბიზნესის საფუძვლები და კარიერის დაგეგმვა
დაწყებით საფეხურზე
რელიგიათმცოდნეობა
საგნობრივიდა მეთოდურიმოდული 180>
პროფესიული უნარები / პედაგოგიკა
ბავშვის განვითარების ფსიქოლოგია
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ისტ) გამოყენება სწავლასწავლების პროცესში (საბაზისო კურსი)
წიგნიერების უნარების განვითარება
დაწყებით საფეხურზე - კითხვის სტრატეგიები
პიროვნების განვითარებისა და განათლების
თეორიები
სასკოლო სასწავლო გეგმა და არაფორმალური
განათლება
განათლების თანამედროვე ტენდენციები,
კვლევები და გამოწვევები
სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, სწავლებისა და
შეფასების ეფექტური სტრატეგიები
კლასის მართვა

11

II სემასტრი

I სემასტრი

II სემასტრი

I სემასტრი

II სემასტრი

I სემასტრი

საგანი\მოდული

II სემასტრი

წინაპირობა

I სემასტრი

საგნის
კოდი

I სემასტრი

№

II სემასტრი

E ECTS კრედიტი

5

5

5
5
5

5
5
5

5
15

15

20

20

25

25

25

15

ECTS კრედიტი

I

სწავლების წელი
III

20

5

0

180

5
5

60
5
5

5

5
5

5

5

5

5

5
5

5
5

5

II

IV

V

26.

PROF 3161

27.

განათლების ფსიქოლოგია

PROF 3260

PSYC 0006,
PROF 1160,
PROF 1260
PROF 1160

28.

PROF 5160

არ გააჩნია

29.

PROF 5161

PROF 1262

კონფლიტების მართვა და არაძალადობრივი
გარემოს ფორმირება
მასწავლებლის პროფესიული განვითარება და
ეთიკა
საზოგადოებრივიმეცნიერებები

SS 2160

არ გააჩნია

მე და საზოგადოება (I ნაწილი)

31.

SS 2260

SS 2160

მე და საზოგადოება (II ნაწილი)

32.

SS 2161

არ გააჩნია

ჩვენი საქართველო (I ნაწილი)

33.

SS 2261

SS 2161

ჩვენი საქართველო (II ნაწილი)

NS 2260

არ გააჩნია

35.

NS 3160

NS 2260

36.

NS 3161

NS 2260

37.

NS 3260

NS 2260

5

5
5

5

5

5

5
5

5

5

12

5

20
5

ბუნებისმეტყველება
ბუნებისმეტყველების სწავლების კონცეფცია
დაწყებით საფეხურზე
ბუნებისმეტყველების სწავლების
პრაქტიკული მიდგომები დაწყებით
საფეხურზე
ბუნებისმეტყველების კვლევაზე
დაფუძნებული სწავლება დაწყებით
საფეხურზე
ბუნებისმეტყველების ინტეგრირებული
სწავლება დაწყებით საფეხურზე

II სემასტრი

I სემასტრი

II სემასტრი

I სემასტრი

II სემასტრი

5

ინკლუზიური განათლება

30.

34.

I სემასტრი

საგანი\მოდული

II სემასტრი

წინაპირობა

I სემასტრი

საგნის
კოდი

I სემასტრი

№

II სემასტრი

E ECTS კრედიტი

ECTS კრედიტი

I

სწავლების წელი
III

5
5

5

5

25
5
5

5

5

5

5

5

II

IV

V

40.

MATH 2260

MATH 2160

41.

MATH 3160

არ გააჩნია

42.

MATH 3260

MATH 3160

43.

MATH 4160

PROF 1161

44.

MATH 4161

MATH 3160

45.

MATH 4260

MATH 2260,
MATH 3260,
MATH 4161

5

35
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5

5

5
5

ქართული ენისა და ლიტერატურის მოდული
46.

GLL 3160

არ გააჩნია

47.

GLL 4160

GLL 3160

ქართული ენის გრაამატიკა 1 (სალიტ. ენის
ისტ. საკითხები, ფონეტიკა, ფონოლოგია,
სახელის მორფოლოგია, მართლწერის
საკითხები)
ქართული ენის გრამატიკა 2 (ზმნის
მორფოლოგია, ფორმაუცვლელი სიტყვები,

5

40
5

5

5

13

II სემასტრი

არ გააჩნია

5

I სემასტრი

MATH 2160

II სემასტრი

39.

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების (ისტ) გამოყენება
ბუნებისმეტყველების სწავლებისას დაწყებით
საფეხურზე
მათემატიკა
მათემატიკა დაწყებით საფეხურზე, ციფრული
და რაოდენობრივი წიგნიერება (I ნაწილი)
მათემატიკა დაწყებით საფეხურზე, ციფრული
და რაოდენობრივი წიგნიერება (II ნაწილი)
მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა - 1
(დაწყებითი)
მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა - 2
(დაწყებითი)
საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
პრინციპები მათემატიკის დაწყებით კურსში
მათემატიკის სწავლების ინოვაციური
მეთოდები დაწყებით საფეხურზე
მათემატიკის რემედიაციური სწავლება

I სემასტრი

PROF 1161

II სემასტრი

NS 3261

I სემასტრი

38.

საგანი\მოდული

II სემასტრი

წინაპირობა

I სემასტრი

საგნის
კოდი

I სემასტრი

№

II სემასტრი

E ECTS კრედიტი

ECTS კრედიტი

I

სწავლების წელი
III

5

II

IV

V

II სემასტრი

I სემასტრი

II სემასტრი

I სემასტრი

II სემასტრი

I სემასტრი

საგანი\მოდული

II სემასტრი

წინაპირობა

I სემასტრი

საგნის
კოდი

I სემასტრი

№

II სემასტრი

E ECTS კრედიტი

ECTS კრედიტი

I

სწავლების წელი
III

მართლწერის საკითხები)
48.

GLL 4260

GLL 4160

ქართული ენის გრამატიკა 3 (სინტაქსი)

49.

GLL 5160

GLL 4260

50.

GLL 4161

არ გააჩნია

ქართული ენის ლექსიკოლოგია და
სტილისტიკა
ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლები

5

5

51.

GLL 4162

GLL 4161

საბავშვო ლიტერატურა, ტექსტები, ანალიზი

5

5

52.

GLL 4261

PROF 1162

ტექსტთან მუშაობა და წერის სტრატეგიები

53.

GLL 5161

PROF 1162,
PROF 2160

კითხვის რემედიაციული სწავლება

54.

PRAC 1260

არ გააჩნია

55.

PRAC 2160

PRAC 1260

56.

PRAC 4160

PRAC 2160

57.

PRAC 1261

58.

PRAC 2260

59.

PRAC 3260

PROF 1160,
PROF 1161,
PROF 1162.
SS 2160,
SS 2161
NS 3160,
NS 3161,
NS 3260,
NS 3261.

5

5
5

5

5

5
5

სასკოლო პრაქტიკისა და პრაქტიკის კვლევის
მოდული
განათლების კვლევების დიზაინი და
მეთოდოლოგია - I ნაწილი
განათლების კვლევების დიზაინი და
მეთოდოლოგია - II ნაწილი
კვლევის თეორია და პრაქტიკა პედაგოგიურ
საქმიანობაში
სასკოლო პრაქტიკა -1 (პროფესიული უნარები)

სასკოლო პრაქტიკა -2 (საზოგადოებრივი
მეცნიერებები)
სასკოლო პრაქტიკა -3 (ბუნებისმეტყველება)

14

0

10

5

5

0

5

5

5

5

0

5
25

60
5

5

5
5

5

5
5

5

5
5

5

II

IV

V

60.

PRAC 4260

61.

PRAC 5260

62.

THES 5260

MATH 4160,
MATH 4260.
GLL 5160,
GLL 4261,
GLL 5161.
PRAC 4160

ECTS კრედიტები

სასკოლო პრაქტიკა -4 (მათემატიკა)

II სემასტრი

I სემასტრი

II სემასტრი

I სემასტრი

II სემასტრი

I სემასტრი

საგანი\მოდული

II სემასტრი

წინაპირობა

I სემასტრი

საგნის
კოდი

I სემასტრი

№

II სემასტრი

E ECTS კრედიტი

5

ECTS კრედიტი

I

სწავლების წელი
III

5

სასკოლო პრაქტიკა -5 (ქართული ენა და
ლიტერატურა)

5

5

სამაგისტრო ნაშრომი

20

20

30

300

სემესტრში
წელიწადში
საგნების\მოდულების რაოდენობა წელიწადში

15

30

30
60

30

30
60

30

30
60

30

30
60

30

