
                       სხვა საგანმანათლებლო პროგრამები: 

 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა 

 მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო  პროგრამა 

 

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა 
 ფაკულტეტი:  ჰუმანიტარული 

 პროგრამის მოცულობა:  60 კრედიტი 

 პროგრამის მიზნები: 

ქართულის ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს 
სრულფასოვანი მოქალაქის აღზრდას, რომელიც შეძლებს სამოქალაქო საზოგადოებაში 
ინტეგრაციას და საკუთარი წვლილის შეტანას მის განვითარებაში. უფრო კონკრეტულად კი, 
ქართულის, როგორც მეორე ენის სასწავლო პროგრამამ, უნდა უზრუნველოყოს ქართული ენის 
იმგვარი ცოდნა, რომ აბიტურიენტმა შეძლოს:  
 წარმატებული კომუნიკაცია ქართულ ენაზე;  
 სხვადასხვა მიზნით, სხვადასხვა აუდიტორიისათვის, სხვადასხვა ტიპის (როგორც ზეპირი, 

ასევე წერილობითი) ტექსტების ადეკვატურად გაკეთება და შექმნა (ტექსტის სტრუქტურაში 
გარკვევა და მის ნაწილებს შორის კავშირის გააზრება); 

 ქართული ენობრივ-კულტურული თვითმყოფადობისა და ღირებულებების გაცნობა, 
დაფასება და პატივისცემა; 

 ქართული ენის ცოდნის და უნარების შემდგომი გაღრმავება და გამდიდრება 
დამოუკიდებლად (ე.წ. „სწავლის კომპონენტი“). 
ამ სტანდარტის დაფარვის შემთხვევაში, მისაღწევია ზოგადევროპული სისტემის მიხედვით 

განსაზღვრული კონპეტენციები: 
 ლექსიკური მარაგის სინტაქსური და მორფოლოგიური წესების გამოყენებით გააზრებულ 

გამოთქმებად გარდაქმნა და ქართული ენის ნორმების შესატყვისად აგებული 
კონსტრუქციების აგება (ლინგვისტური კომპეტენცია); 

 ენობრივი ფორმების სიტუაციის (კონტექსტის - ვინ, ვისთან, სად, რის გამო, რა მიზნით 
ამყარებს ურთიერთობას) შესაბამისად შერჩევა და გამოყენება (სოციოლინგვისტური 
კომპეტენცია); 

 მოცემულ სოციოკულტურულ გარემოში (ქართული ეროვნულ კულტურული სპეციფიკის 
გათვალისწინებით) თავისუფლად ორიენტირებას: აზრის გამოთქმის, კამათის დისკუსიისა 
და პრეზენტაციის სტრატეგიების დაუფლებასა და გამოყენებას (სოციოლინგვისტური 
კომპეტენცია); 

 ვერბალური და არავერბალური საშუალებებით, ენის შეზღუდულად ფლობის პირობებში, 
არსებული ხარვეზის გადაფარვას (სტრატეგიული კომპეტენციები); 

 სწავლის შედეგები:  
        ცოდნა და გაცნობიერება  
 საბაზისო ცოდნის მიღება ქართული ენის თაობაზე; წარმოდგენა ზოგადად ქართულ ენაზე და მის 

მნიშვნელობაზე. 
 ქართული ენის სტრუქტურაში (ფონეტიკა - ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე 

ლექსიკოლოგიის ზოგად მახასიათებლებში გარკვევა, საერთო ნიშნების ცოდნა. 



 ქართული ენის საბაზისო ლექსიკური მარაგის შეძენა. 
 ქართული ლიტერატურული და ფოლკლორული შედევრების შესახებ ზოგადი წარმოდგენის შექმნა; 
 ენობრივი კონტაქტების ძირითად ასპექტთა (პოლიტიკური ფონი, კულტურული ურთიერთგაცვლა, 

ენობრივი ნაირსახეობანი და სხვ.) გაცნობა 
 ენათა ინტერფერენციის პრობლემებზე და ლექსიკური სესხების პროცესებზე ზოგადი წარმოდგენის 

შექმნა. 
 ქართული ენის პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგის წერილობითი კორესპონდენციისა და 

ზეპირმეტყველების მიზნებისთვის; 
 საუბრის წარმართვის უნარ- ჩვევები. 
 ქართულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზისა და 

ინტერპრეტაციის უნარი. 
 ქართული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების გამოყენების უნარი. 
 საბიბლიოთეკო ფონდებზე მუშაობის, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების რედაქტირების, კომენტირებისა 

და ანოტირების უნარი. 
 პროფესიულ სფეროში ადაპტაციის უნარი კონკრეტული, ვიწრო დარგობრივი მონაცემების გააზრება 

როგორც ლინგვისტური, ისე ისტორიულ - კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში. 
 ენობრივი პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი. კონკრეტული ენობრივი 

ფაქტების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 
დასკვნის უნარი 
დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი  
როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის გამოყენებით; 
 მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავებისა და სინთეზის უნარი; 
 პრობლემის გადაჭრა\გადაწყვეტილების მიღება 
კომუნიკაციის უნარი 
 ჯგუფური მუშაობის უნარი; 
 დისკუსიაში მონაწილეობის უნარი, კამათის უნარ-ჩვევები; 
 აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის, ინტერპერსონალური 

ურთიერთობების ეთიკა. 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების  უნარი 
 დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით  მონაწილეობა 
 საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვის უნარი; 
 მასალის ლოგიკურად აწყობის, ჩამოყალიბებისა და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემის უნარი.  
სწავლის უნარი 

შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება,  ასევე, 
შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა; 
ღირებულებები 
 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის  გავლის შემდეგ აზერბაიჯანულენოვანი, 

სომხურენოვანი, აფხაზურენოვანი და ოსურენოვანი სტუდენტები ქართული ენის შესწავლის 
საფუძველზე მოახდენენ ინტეგრირებას ქართულ კულტურულ და ზნეობრივ ფასეულობებთან, ასევე 
უკეთ გაიაზრებენ კაცობრიობის ინტელექტუალურ და სულიერ მემკვიდრეობას. 

  
 

 

მასწავლებლის მომზადების  საგანმანათლებლო პროგრამა  

   ფაკულტეტი: განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

   სწავლების ენა:  ქართული 

    პროგრამის მოცულობა:  60 კრედიტი      



   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ეკატერინე გიგაშვილი 

   პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: პროგრამაზე დაიშვებიან საბაკალავრო პროგრამის 
სტუდენტი, ბაკალავრი ან/და მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, 
რომლის ძირითადი სპეციალობა შეესაბამება ეროვნული სასწავლო გეგმით 
განსაზღვრულ საგანს/საგანთა ჯგუფს. 

  პროგრამის მიზანები: 

მოამზადოს თანამედროვე  მოთხოვნების შესაბამისი ზოგადი და დარგობრივი 
კომპეტენციების მქონე მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, ცვალებად 
პროფესიულ გარემოსთან ადვილად ადაპტირებადი საბაზო და საშუალო სკოლის საგნის 
ან საგანთა ჯგუფის მასწავლებელი. 

 სწავლის შედეგები  
საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, 

გამოიმუშავოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით: 

ცოდნა და გაცნობიერება 
         კურსდამთავრებულს აქვს 

 ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის ცოდნა; 
 პედაგოგიურ–ფსიქოლოგიური თეორიების ცოდნა და შეუძლია ამ თეორიების 

კრიტიკულად გაცნობიერება; 
 გაცნობიერებული ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები; 

          კურსდამთავრებულმა იცის: 

 საგნობრივი ჯგუფის/საგნის  სწავლის, სწავლებისა და  შეფასების მეთოდები; 
 ინკლუზიური განათლების ძირითადი პრინციპები; 
 როგორ დაგეგმოს, წარმართოს და შეაფასოს სასწავლო პროცესი; 
 და იცნობს ეროვნული განათლების სისტემის  სამართლებრივ საფუძვლებსა და 

სტრუქტურას; 
 როგორ შექმნას ჯანსაღი, უსაფრთხო და წამახალისებელი  სასწავლო გარემო. 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

            კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

 სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა ეროვნული სასწავლო გეგმის 
მოთხოვნების შესაბამისად; 

 სწავლებისა და შეფასების სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება მოსწავლეთა მიწევების 
ამაღლების მიზნით; 

 სპეციალურ მასწავლებელთან თანამშრომლობით განსხვავებული შესაძლებლობების 
მქონე მოსწავლეთათვის შესაბამისი სასწავლო გარემოს შექმნა და სასწავლო პროცესის 
მართვა; 

 სწავლისა და განვითარების თეორიების გამოყენება  პრაქტიკულ საქმიანობაში 
მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის წარმართვისას; 

 მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება; 
 უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა; 

              კურსდამთავრებულს აქვს : 

 მოსწავლეთა საჭიროების განსაზღვრისა და სათანადო რეაგირების  უნარი; 
 მოსწავლეებისა და მშობელთათვის პედაგოგიური კონსულტაციის გაწევისათვის; 

     დასკვნის უნარი 



     კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

 საკუთარი პრაქტიკის კვლევის შედეგების ანალიზი; 
 პროფესიული სიტუაციების ანალიზი, მოსალოდნელი შედეგების განჭვრეტა და 

დასკვნის გაკეთება. 
კომუნიკაციის უნარი 

            კურსდამთავრებულს აქვს:  
 ქართულ და უცხოურ ენაზე  პროფესიული ლიტერატურის  გაცნობისა და კოლეგებთან 

პროფესიულ საკითხებზე კომუნიკაციის უნარი; 
 საწავლო პროცესში თანამედროვე ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენების უნარი; 
              კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 პროფესიულ საკითხებზე კომუნიკაცია კოლეგებთან, მოსწავლეებსა და მშობლებთან, 
სხვა დაინტერესებულ პირებთან; 

 სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლებთან გასაგებ და აკადემიურ დონეზე 
წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაცია. 

       სწავლის უნარი 

      კურსდამთავრებულს შეუძლია და აქვს: 

 უწყვეტი პროფესიული განვითარების საჭიროებების  განსაზღვრისა და 
დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 

 საკუთარი პედაგოგიური ცოდნისა და უნარების განვითარებისთვის  საჭირო 
ღონისძიებების დაგეგმვისა  და განხორციელების უნარი. 

         ღირებულებები 

       კურსდამთავრებული იცნობს: 

 მასწავლებლის ეთიკის კოდექსს და მოქმედებს მის შესაბამისად; 
 და ხელს უწყობს მოსწავლეებში ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნული ღირებულებების  

დამკვიდრებასა და განვითარებას; 
             კურსდამთავრებულს აქვს: 

 როგორც ლოკალურ, ისე ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე პროფესიული 
ფასეულობების გაზიარებისა და პრაქტიკაში რეალიზების უნარი; 

 

 

 

 


