




დანართი 1

მასწავლებლის მომზადების საგანმანთლებლო პროგრამის მიზანია თანამედროვე მოთხოვნების
შესაბამისი კომპეტენციის მქონე მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, ცვალებად პროფესიულ
გარემოსთან ადვილად ადაპტირებადი საბაზოდასაშუალოსკოლისსაგნისმასწავლებლის მომზადებადა
განათლების სისტემაში არსებული კვალიფიციური მასწავლებლების დეფიციტის აღმოფხვრა.
პროგრამისგავლისშედეგადკურსდამთავრებულებიდაეუფლებიან მასწავლებლობისათვის
აუცილებელ ცოდნას, პრაქტიკულ უნარ–ჩვევებს, ღირებულებებს, საგნის სწავლების დიდაქტიკას,
შეძლებენ განახორციელონ მოსწავლეებისათვის ეროვნების, სარწმუნოების და პოლიტიკური ნიშნით
კუთვნილების მიუხედავად ხარისხიანი განათლების მიცემას.

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულზე გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.
სერტიფიკატის მფლობელი უფლებამოსილია დასაქმდეს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო
და საშუალო საფეხურზე, ჩაერთოს მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული
განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში.

პროგრამის ეფექტურად განხორციელებისა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების უზრუნ-
ველსაყოფად უნივერსიტეტი თანამშრომლობს ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო და კერძო
სკოლებთან,   რესურსცენტრებთან და სხვა დამსაქმებლებთან.

პროგრამის გავლის შედეგად მისაღწევი შედეგები და კომპეტენციები:

კრიტერიუმები კომპეტენციები
ცოდნა და
გაცნობიერება

1. გაცნობიერებული აქვს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები;
2. იცის საგნის/საგნობრივი ჯგუფის სწავლის, სწავლებისა და შეფასების მეთო-

დები;
3. აქვს პედაგოგიკურ-ფსიქოლოგიური თეორიების ცოდნა და შეუძლია ამ

თეორიების კრიტიკულად გაცნობიერება;
4. იცის ინკლუზიური განათლების ძირითადი პრინციპები;
5. იცის როგორ დაგეგმოს, წარმართოს და შეაფასოს სასწავლო პროცესი;
6. იცნობს საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის სამართლებრივ საფუ-

ძვლებსა და სტრუქტურას;
7. იცის როგორ შექმნას ჯანსაღი, უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

1. შეუძლია სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა ეროვნული სასწავლო
გეგმის მოთხოვნებისშესაბამისად;

2. შეუძლია სწავლებისა და შეფასების სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება მოს-
წავლეთა აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების მიზნით;

3. შეუძლია სპეციალურ მასწავლებელთან თანამშრომლობით სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის შესაბამისი
სასწავლო გარემოს შექმნა და სასწავლო პროცესის მართვა;

4. შეუძლიასწავლისა და განვითარების თეორიების გამოყენება პრაქტიკულ
საქმიანობაში მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის წარმარ-
თვისათვის;

5. შეუძლია მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება;
6. შეუძლია უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა;
7. აქვს მოსწავლეთა საჭიროებების განსაზღვრისა და მასზე რეაგირების უნარი;
8. აქვს მოსწავლეებისა და მშობლებისათვის პედაგოგიური კონსულტაციის

გაწევის უნარი.
დასკვნის უნარი 1. საკუთარი პრაქტიკის კვლევის/ანალიზის/შეფასების საფუძველზე შეუძლია

ინდივიდუალური პროფესიული განვითარების დაგეგმვა და სწავლა/სწავ-
ლების პროცესის გაუმჯობესების სტრატეგიების ჩამოყალიბება;

2. შეუძლია პროფესიული სიტუაციების ანალიზი, მოსალოდნელი შედეგების
განჭვრეტა და დასკვნის გაკეთება.

კომუნიკაციის უნარი 1. შეუძლია პროფესიულ საკითხებზე კომუნიკაცია კოლეგებთან, მოსწავლეებ-
სა და მშობლებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან;



2. შეუძლია სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლებთან გასაგებ და აკადე-
მიურ დონეზე წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაცია;

3. აქვს სასწავლო პროცესში თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექ-
ნოლოგიების გამოყენების უნარი.

სწავლის უნარი 1. აქვს უწყვეტი პროფესიული განვითარების საჭიროებების გაცნობიერებისა
და დამოუკიდებლად სწავლის უნარი;

2. შეუძლიასაკუთარი პედაგოგიური ცოდნისა და უნარების განვითარე-
ბისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება.

ღირებულებები 1. იცნობს მასწავლებლის ეთიკის კოდექსს და მოქმედებს მის შესაბამისად;
2. ხელს უწყობს მოსწავლეებში ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნული ღირებულე-

ბების დამკვიდრებასა და განვითარებას;
3. აქვს როგორც ლოკალურ, ისე ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე პროფე-

სიული ფასეულობების გაზიარებისა და პრაქტიკაში რეალიზების უნარი.
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