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1. პროგრამის ხანგძლივობა:     3 აკადემიური წელი     

2. პროგრამის მოცულობა:       60 ECTS კრედიტი  

3. მისაღების კონტიგენტი და  

  ჩარიცხვის წესები:            25 სტუდენტი. პროგრამაზე ჩარიცხვა მოხდება სტუდენტთა განცხადებების საფუძველზე 
კონკურსის წარმოქმნის შემთხვევაში. ამოქმედდება სტუდენტის საერთო რეიტინგული ქულა. 

4. სასწავლო პროცესი და კრედიტების სისტემა (სტრუქტურა): 

  სასწავლო პროგრამა მოიცავს 3 სასწავლო წელს, რომელიც შედგება 6 თხუთმეტკვირიანი სემესტრისაგან.  თითოეულ სემესტრში 
სტუდენტი, როგორც წესი,  შეასრულებს 10 კრედიტს. Pპროგრამა ითვლება დასრულებულად, თუ სტუდენტი ამოწურავს 
პროგრამით გათვალისწინებულ კრედიტებს. 

   ერთი კრედიტი უტოლდება 25 საათს, რომელიც მოიცავს სტუდენტის მიერ შესრულებულ სააუდიტორიო და 
დამოუკიდებელ მუშაობას. სააუდიტორიო  მუშაობა შეადგენს დატვირთვის დაახლოებით მესამედს, ხოლო ორი მესამედი  - 
დამოუკიდებელი მუშაობის წილად მოდის. 

 სასწავლო პროგრამა დაფუძნებულია მოდულებზე და ცალკეულ კურსებზე. იგი თავის მხრივ შეიცავს სავალდებულო და 
სავალდებულო-არჩევით საგნებს. 

 5. სწავლების ენა:  ქართული 

 6. დასაქმების სფეროები:  

  აღნიშნული დამატებითი სპეციალობის დაუფლების  შემდეგ კურსდამთავრებულს  შეუძლია იმუშაოს სკოლამდელ და 
სასკოლო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ფსიქოლოგის თანაშემწედ, სპეციალურ პედაგოგად, ოჯახის ფსიქოლოგად,  

აღმზრდელად. აგრეთვე სპეციალურ სარეაბილიტაციო ცენტრებში, სკოლა-ინტერნატებში და სხვა. 



 

 

 7. პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი სასწავლო  და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:   თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი სტუდენტებს სწავლის განმავლობაში  სთავაზობს კეთილმოწყობილ კაბინეტებს, შეუზღუდავი ინტერნეტითა 
და კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვილ კომპიუტერულ ცენტრებს,  ახალი ლიტერატურით განახლებულ ბიბილიოთეკას. 
მათ მაღალკვალიფიციური ლექტორები მოემსახურებიან. Pპროგრამის განხორციელებაში მონაწილე ძირითადი პერსონალი: 

1) ნინო მოდებაძე, პედაგოგიურ Mმეცნიერებათა Kკანდიდატი. Aასოცირებული პროფესორი; 

2) დავით მახაშვილი, პედაგოგიურ  Mმეცნიერებათა  Kკანდიდატი. Aასოცირებული პროფესორი; 

3) შორენა ძამუკაშვილი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი. Aასისტენტ-პროფესორი; 

4) ნინო ბასილაშვილი, ფსიქოლოგიის  Mმეცნიერებათა Kკანდიდატი. Aასოცირებული პროფესორი; 

5) ია ჩაქიაშვილი,  ფსიქოლოგიის Mმეცნიერებათა Kკანდიდატი. Aასისტენტ_პროფესორი.; 

6) ქეთევან კახიანი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი. Aასოცირებული პროფესორი;    

 8. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი და ამოცანები:  

   საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტებმა შეიძინონ საბაზისო პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური ცოდნა; 
დაეუფლონ ამ დარგების თეორიულ საფუძვლებს, მეთოდებს და მიიღონ ისეთი ცოდნა, რომელიც გამოადგებათ ბავშვებთან, 
მასწავლებლებთან და მშობლებთან ეფექტური ურთიერთობისას. Pპროგრამის მიზნის განსახორციელებლად საჭირო 

ამოცანებია: 

 სტუდენტის მომზადება ზოგადად და სპეციალური საგანამნათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან  
კომუნიკაციისათვის პედაგოგიურ ჭრილში; 

 სტუდენტის მომზადება ზოგადად და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან  
კომუნიკაციისათვის ფსიქოლოგიურ ჭრილში; 



 

 

 სტუდენტების აღჭურვა მშობლებთან და მასწავლებლებთან ეფექტური კომუნიკაციისათვის აუცილებელი 
ცოდნით; 

 სტუდენტის მომზადება ბავშვთა ფსიქოდიაგნოსტიკური მუშაობისათვის; 

 სტუდენტების მომზადება ზოგადად და სპეციალური საგანამნათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან  
კონსულტაციებისათვის როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური ფორმით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       9. მოსალოდნელი შედეგები: 

 

ცოდნა და 
გაცნობიერება 

- აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა 
და სინთეზის უნარი; 
- დროის დაგეგმვისა და მართვის (დროის 
მენეჯმენტის) უნარი; 
 

fsiqologიის a da 
pedagogikis ბაზისური ცოდნა; 
- განათლების თეორიების და 
მეთოდოლოგიის საფუძვლების 
ცოდნა; 
- სწავლისა და სწავლების რიგი 
სტრატეგიების ცოდნა 
- სწავლისა და სწავლების რიგი 
სტრატეგიების გამოყენების 
უნარი; 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 
უნარი 

- სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის 
მოძიების, დამუშავებისა და ანალიზის 
უნარი; 
 

- საგანმანათლებლო სისტემის 
სტრუქტურისა და მიზნების 
გაგება; 
- განათლების თეორიების და 
მეთოდოლოგიის ზოგადი და 
კონკრეტული სასწავლო 
აქტივობის საფუძვლად 
გამოყენების უნარი; 
-  სწავლის შედეგების შეფასების 
დაგეგმვისა და 
განხორციელების უნარი 

დასკვნის უნარი - პრობლემების იდენტიფიცირების, 
დასმისა და გადაწყვეტის უნარი; 

- სასწავლო პროცესის კვლევის 
და შედეგების პრაქტიკაში 
გათვალისწინების უნარი; 
- მოსწავლის მიღწევებითა და 
წარმატებებით დაინტერსების 
უნარი; 



 

 

კომუნიკაციის 
უნარი 

- ეფექტური კომუნიკაციის უნარი - სტუდენტებთა და 
ლექტორებთან მშობლიურ 
ენაზე ზეპირი და წერილობითი 
ფორმით  კომუნიკაციის უნარი 

სწავლის უნარი - სწავლის და ცოდნის მუდმივი 
განახლების უნარი; 

აქტიურად მუშაობს 
ლიტერატურაზე და მუდმივად 
იღრმავებს ცოდნას. 

ღირებულებები - კრიტიკული აზროვნებისა და 
თვითკრიტიკის უნარი; 
- უწყვეტი პროფესიული განვითარების 
საჭიროების გაცნობიერების უნარი 

 

- მოსწავლეთა 
მრავალფეროვნებისა და 
სწავლის პროცესის 
სირთულეების დანახვის და 
მასზე რეაგირების უნარი; 
 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

სწავლის შედეგების რუკა: 

სასწავლო 
კურსები/მოდულები 

კომპეტენციების ჩამონათვალი 

ცოდნა 
და 

გაცნობიე
რება 

ცოდნის 
პრაქტიკაში 
გამოყენების 

უნარი 

დასკვნის 
უნარი 

კომუნიკ
აციის 
უნარი 

სწავლის 
უნარი 

ღირებუ
ლებები 

II.მოდული - 
ფსიქოლოგია       

1 განვითარების 
ფსიქოლოგია X   X X  

2 სოციალური 
ფსიქოლოგია  X  X   

3 fsiqologiis 

safuZvlebi X   X X  

4 ganaTlebis 
ფსიქოლოგია 
 

X X  X   

 
5 

ბავშვის 
fsiqologia 

X X  X   

 
6 

კოგნიტური 
ფსიქოლოგია 

      

 
7 

pedagogikis 
safuZvlebi, 

X X X X X X 



 

 

aRzrdis Teoria 

8 inkluziuri 
ganaTleba 

 X X    

        
 

9 Ddidaqtika, 
skolaTmc. 
 

X X X X X X 

 
1
0 

specialuri 
pedagogika       

 
1
1 

Hსკოლამდელი და 
სასკოლო ასაკის 
ბავშვის higiena da 
usafrTxo 
garemo 

X X     

 
1
2 

Aanatomia- 
fiziologia X X     

 
1
3  

კვლევის მეთოდები 
      

 

 

 

 

 



 

 

10. სტუდენტთა შეფასების სისტემა და კრიტერიუმები 

სტუდენტის შეფასება ხორციელდება  100-ქულიანი სისტემით 
 სტუდენტი  თვითეულ სალექციო კურსში კრედიტის მისაღებად საბოლოო ქულას შეფასების შემდეგი ორი  

კომპონენტის ალგებრული ჯამით მიიღებს: 

   1) შუალედური შეფასება   _  მაქს.    60 ქულა, მათ შორის: 

   1) 2 შუალედური წერა   _  მაქს. 60 ქულა (თითოეული 30 ქულა) 

   2) 4 მოკლე წერითი გამოკითხვა   _  მაქს. 20 ქულა ( თითოეული 5 ქულა);   

   3) 1 თემის პრეზენტაცია  _  მაქს. 10 Q ქულა  

2)  დასკვნითი  გამოცდა           -  მაქს.      40 ქულა 

 . სტუდენტის მიერ სემესტრის მანძილზე მოგროვილ  ქულათა მაქსიმუმია 60 ქულა და დასკვნითი გამოცდის 40 ქულასთან 
ერთად მას შეუძლია შეფასების სისტემის მაქსიმუმს 100 ქულას მიაღწიოს.  

 . წერითი გამოკითხვები ჩატარდება  ლექციის დასაწყისში.  ლექტორი  წარმოადგენს რამდენიმე საკითხს, რომელთაგან 
სტუდენტი პასუხის გასაცემად ირჩევს ერთს; 

 

 შუალედურ წერაზე მოსულ სტუდენტს დახვდება სამი ძირითადი საკითხი გავლილი მასალის ირგვლივ; 

ზეპირი პრეზენტაცია, რომელზედაც სტუდენტს საშუალება ეძლევა ზეპირსიტყვიერად წარმოაჩინოს თავისი პროფესიული ცოდნა 
და უნარები ამა თუ იმ საკითზე მსჯელობისას. 

       პრეზენტაციის წარმოდგენა სავალდებულოა თვითოეული სტუდენტისათვის და ჩატარების განრიგი თემატიკის 
გათვალისწინებით და სტუდენტთან შეთანხმებით გაწერილ იქნება სემესტრის დასაწყისში დაახლოვებით მეორე, მესამე ლექციის 
შემდეგ.  

 



 

 

 Pდასკვნით გამოცდაზე დაიშვება მხოლოდ ის სტუდენტი, რომელმაც შუალედურ შეფასებაზე მოაგროვა მინიმუმ 11 
ქულა და ამით დასკვნითი გამოცდისათვის დაწესებულ ქულათა  მაქსისუმის მიღების შემთხვევაში მიეცა შანსი 
დააგროვოს კრედიტის მინიჭებისათვის აუცილებელი მინიმალური ქულა,  ე.ი.    (11ქ + 40ქ =51ქ). 

 გამოცდები ჩატარდება წერითი  ფორმით, რომლის ხანგრძლივობა 2 აკადემიური საათია.   

 იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტმა სემესტრის მანძილზე შუალედური შეფასებებით დააგროვა კრედიტის 
მინიჭებისათვის საჭირო ქულათა რაოდენობის მინიმუმი (51 ქულა),  იგი თავისუფლდება ფინალურ გამოცდაზე 
გასვლის ვალდებულებისაგან, თუმცა სტუდენტს შეუძლია გავიდეს საბოლოო გამოცდაზე და შუალედურ შეფასებას 
დაამატოს გამოცდის  ქულა.    

     
 

11.  პროგრამის ხელმძღვანელის, ასოც. Pპროფ. ნინო მოდებაძის                                  
                                                          CV                                                                     
 

დაბადების თარიღი: 1963.09/12 

ეროვნება: ქართველი 

მისამართი: ქ. თელავი, სულხანიშვილის ქ.. 28 

ტელეფონი: 855 452794 

E-mail: ninomode@yahoo.com 

განათლება: 

1999 წლიდან – პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი;  



 

 

1996-99წ.წ –საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული პედაგოგიკის ინსტიტუტის მაძიებელი; 

1980-1985 წ.წ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ტელავის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი ფიზიკა–ასტრონომიის 
სპეციალობით; 

თანამდებობა უნივერსიტეტში: 

   2010 წლის დეკემბრიდან დღემდე უნივერსიტეტის აკადემიური საქბჭოს წევრი; 

  2009 წლის 10 სექტემბრიდან დღემდე თესაუ-ს პედაგოგიურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პედაგოგიკა- მეთოდიკებისა და  

ფსიქოლოგიის გაერთიანებული კათედრების გამგე; 

  2007 წლის სექტემბრიდან 2009წლის სექტემბრამდე თესაუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე;  

2006 წლიდან აგვისტოდან დღემდე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ფიზიკის, მათემატიკისა და ინფორმატიკის 
გაერთიანებული კათედრის პროფესორი; 

 2005 წლის ოქტომბრიდან 2008 წლის მარტამდე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ფიზიკის, მათემატიკისა და 
ინფორმატიკის გაერთიანებული კათედრის გამგე; 

 2001 წლიდან ფიზიკა-მათემატიკის გაერთიანებული კათედრის მოწვეული უფროსი Mასწავლებელი. 

  * 1988წლიდან 2001 წლამდე თელავის #4 საშუალო სკოლის ფიზიკის მასწავლებელი, და მასწავლებელთა რაიონული 
მეთოდგაერთიანების თავმჯდომარე.   

სხვა სამუშაო გამოცდილება: 



 

 

1) საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს მიერ ინსტიტუციური აკრედიტაციის სტანდარტების 
განმსაზღვრელი სამუშაო ჯგუფის წევრი;  

2) თესაუ-ში მიმდინარე Tempus - 3 -ის საგრანტო ჯგუფის ოფისერი; 

 

# 

 

შრომის დასახელება 

 

ნაშრომის 
ტიპი   

ჟურნალის ან 
გამომცემლობის 

დასახელება 

ჟურნალის 
გამოცემის 
წელი 

ნაბეჭდი 
ფურცლების 
რაოდენობა 

 

შენიშვნა
  

1   ,,პრობლემური სწავლების 
ზოგერთი ასპექტი~ 

სტატია საქართველოს პედაგოგიკურ 
მეცნიერებათა  ეროვნული 
ინსტიტუტის ასპირანტებისა და 
მაძიებლების შრომების 
კრებული 

1999 

 

6  

2 ,,ელემენტარული სკოლის 
მოსწავლეთა  
შემეცნებითი ინტერესის 
აღზრდის 
ფსიქოლოგიური ასპექტი~  

სტატია ჟურნალი ,,ინტელექტი~ 

 

1999, #4 3  

3 ,,ინტერესის 
მოტივაციური 
მნიშვნელობა სწავლებაში~ 

სტატია თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის შრომები 

1999 წ, 

I(X) 

3  

4 ,,მოსწავლეთა ცოდნის  
აღრიცხვა–შეფასების 

წიგნი საქ. რესპუბლიკური 
სამეცნიერო–მეთოდური 

1994 88 თანაავტო



 

 

ზოგიერთი საკითხი~ ცენტრი   რობით 

5 ,,პრობლემურობის 
მომენტი 
ბუნებისმცოდნეობის 
სწავლების პროცესში~ 

ბროშურა თელავის პედაგოგიური 
ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

1998 18  

6 ,,ფიზიკის სწავლების 
პროცესში მოსწავლეთა 
შემეცნებითი ინტერესის 
ფორმირების 
მეთოდიკური ხერხები~ 

სტატია 

 

 

პერიოდული სამეცნიერო 
ჯურნალი ,,ინტელექტი ~ 

 

2004 #3(20) 3  

7 ,,მოსწავლეთა 
არამომწურავ პასუხებში 
გამოვლენილი ცოდნის 
დონის შეფასება~ 

სტატია პერიოდული სამეცნიერო 
ჯურნალი ,,ინტელექტი ~ 

2004 #3(20) 3  

8 ,,თვითნაკეთი 
მოდელების დამზადება–
გამოყენების პროცესის 
ზეგავლენა მოსწავლეთა 
შემეცნების 
აქტივიზაციაზე ფიზიკის 
სწავლების პროცესში~ 

სტატია პერიოდული სამეცნიერო 
ჯურნალი ,,ინტელექტი ~ 

2005 #2(22) 4  



 

 

9 ,, მოსწავლეთა ცოდნის 
შეფასების რეიტინგული 
სისტემის მათემატიკური 
მოდელირება ~ 

სტატია თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომების 
კრებული 

2005  #1(17) 4 თანაატორ 

10 ,, ფარდობითი და აბსო-
ლუტური ცდომილებე-
ბის სწავლება ფიზიკის 
პრაქტიკუმებზე ~ 

სტატია თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომების 
კრებული 

2005  #2(18) 4  

11 ,, იაკობ გოგებაშვილი 
ბუნებისმეტყველების 
სწავლების შესახებ ~ 

თეზისები თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. იაკობ 
გოგებაშვილის დაბადე-
ბიდან 165-ე წლისთავი-
სადმი მიძღვნილი სამეც-
ნიერო სესიის მასალები 

2005 

24-25 
ნოემბერი 

1  

12 ,, ზოგადი ფიზიკის ლა-
ბორატორიულ მონა-
ცემთა დამუშავება Linux  
ოპერაციულ სისტემაში ~ 

თეზისები თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
პროფესორ-მასწავლებელ–
თა VII (63) სამეცნიერო 
სესია 

2006 

27-28 აპრილი 

1  

13 პირველკურსელის 
გზამკვლევი 

ბროშურა თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

2006 47  

 



 

 

14 ,, ზოგადი ფიზიკის ლაბო–
რატორიული სამუშაოების 
კომპიუტ. დამუშავება ~ 

სტატია პერიოდული სამეცნიერო 
ჯურნალი ,,ინტელექტი ~ 

#2(25) 

2006 27-28 

აპრილი 

3 თანაავტო
რობით 

15 ,, ბენჯამენ ფრანკლინი_ 
დიდი პოლიტიკოსი და 
ფიზიკოსი ~ 

სტატია  ამერიკის შესწავლის 
ცენტრი; ამერიკის შესწავ–
ლის საკითხებისადმი 
მიძღვნილი მე-9 ყოველ-
წლიური საერთაშორისო 
კონფერენცია 

2006 

3-5 მაისი 

6  

16 ,,ბენჯამენ ფრანკლინი_ 
დიდი პოლიტიკოსი და 
ფიზიკოსი~ 

ბროშურა თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

2007 46  

17 ,,კომპიუტერული 
ექსპერიმენტები ფიზიკის 
სწავლებაში ~ 

თეზისები პროფესორ-
მასწავლებელთა (64-ე) 
სამეცნიერო კონფერენციის 
მასალები 

2007 

17-18 

მაისი 

1  

18 გალაქტიკათა 
კლასიფიკაცია 
თანამედროვე ხედვით 

სტატია პერიოდული სამეცნიერო 
ჯურნალი ,,ინტელექტი ~ 

#1(30) 

2008წ. 

აპრილი 

4  

19 ,,Исследования широ-ких სტატია განჯის სახელმწიფო 2008 6 თანამშრომ



 

 

атмосферных ливней 
генериро-ванных  
первичными    
космическими  луча-ми 
сверхвысоких энергии с  
помощью радарной 
техники. ~ 

 

 

 

უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომების 
კრებული 

მაისი  

 

ლობით 

20 ,, გამოსხივების რეგი-
სტრაციის მეთოდები 
გამოყენებით კვლევებში ~ 

სტატია 

 

 

თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
სამეცნიეროშრომების 
კრებული # 1 (23) 

2008  

ივლისი 

4 

 

 

21 ,, კოსმოსური სხივების 
შესწავლის მეცნიერული 
და საგანმანათლებლო 
ასპექტები ~                 

სტატია 

 

 

პერიოდული სამეცნიერო 
ჯურნალი ,,ინტელექტი ~ 

#2(31) 

2008 

აგვისტო 

3 

 

 

 

22 ,,კოსმოსური სხივების 
თელავის უნივერსიტე-
ტის სადგურის 
ტექნიკური ასპექტები ~  

სტატია 

 

პერიოდული სამეცნიერო 
ჯურნალი ,,ინტელექტი ~ 

#2(31) 

       2008 

აგვისტო 

3 

 

 

23 ,, სულხან-საბა ორბელი-
ანისა  და ლეონარდო და 
ვინჩის შემოქმედებითი 

თეზისები 

 

თესაუ-ს პროფესორ– მას-
წავლებელთა X (66) 

2008 

ივნისი 

1 

 

 



 

 

პარალელები ~ სამეცნიერო კონფერენცია  

24 პირველკურსელების 
გზამკვლევი 

ბროშურა 

 

თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

2008 

სექტემბერი 

60  

25  ,, საქართველოს განათ-
ლების სისტემის რე-
ფორმების ზოგიერთი 
საკითხის შესახებ ~ 

სტატია 

 

გორის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი (ამერიკის 
საელჩოს ხელშეწყობით) 

2008w, 

სექტემბერი 

4 თანამშრომ
ლობით 

26 ,,К вопросу влияния 
собственных колебании 
плазмосферы на биоло-
гические объекты~ 

სტატია ,,Injenering  niws,, 2008წ,  

სექტემბერი 

5 თანამშრომ
ლობით 

27   ,, კოსმოსური სხივების 
დეტექტორების ქსელი 
საქართველოს საუნივერ 
სიტეტო ცენტრებში ~ 

სტატია საერთაშორისო 
კონფერენცია, გორი, 
საქართველო 

2008წ, 
ოქტომბერი 

5 თანამშრომ
ლობით 

28 ,, სასკოლო განათლების 
ინდივიდუალიზაციის 
პრობლემატიკა აშშ-ში XX 
საუკუნის დასაწყისში 
(დალტონ რეფორმის 

 

სტატია 

 

ამერიკათმცოდნეობის X 
ყოველწლიური 
საერთაშორისო 
კონფერენცია 

 

2009წ, 

მაისი 

 

6 

 



 

 

მაგალითზე) 

29 ევროპული განათლების 
გავლენა საქართველოს 
საგანმანათლებლო 
სისტემაზე საქართველოში 
დემოკრატიული 
საზოგადოების შექმნის 
პერიოდებში (1918-1921 
და 1991 2009წწ)   

სტატია სამეცნიერო ჯურნალი 
,,ინტელექტი ~ 

 

2009წ, 

აგვისტო 

4  

30 ,,The Integration Aspects in 
European Educational Area 
of Academic Staff and 
Students of Telavi State 
University~ 

სტატია რეზეკნეს უნივერსიტეტი 

(ლატვია). საერთაშორისო 
კონფერენცია 

2010წ. 
თებერვალი 

8 თანამშრომ
ლობით 

31 თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სტრატე-
გიული განვითარების 
გეგმა 

ბროშურა თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი (დაფი-
ნანსებული ევროკომისიის 
მიერ) 

2010 წ. 
თებერვალი 

18 თანამშრომ
ლობით 

32 TEMPUS – ის პროექტის 
ტრენინგის მასალები 

ბროშურა თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
(დაფინანსებული 

2010წ. 
თებერვალი 

36 თანამშრომ
ლობით 



 

 

ევროკომისიის მიერ) 

33 ,, შიდა ხარისხის 
უზრუნველყოფის 
სისტემის განვითარება 
თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში ~  

ბროშურა თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
(დაფინანსებული 
ევროკომისიის მიერ) 

2010წ. 
თებერვალი 

11 თანამშრომ
ლობით 

 

1) გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში შექმნილი და განხორციელებული უმაღლესი 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,წარმოების ავტომატიზაცია და მართვა~  ავტორი; 

2) საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ავტორი. 

სამეცნიერო ინტერესები: 
• ბუნებისმეტყველების საკითხების ახლებური სწავლისა და სწავლების ტექნოლოგიებით შესწავლა; 
• განათლების პრობლემების კვლევა 
•  ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კვლევა და დანერგვა სწავლებაში. 
 

  ენები: 
ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (საშუალოდ). 
 

 

 

 
 



 

 

                                                  C V 

  saxeli                        nino 

 gvari                          basilaSvili    

dabadebis TariRi              06.06. 1969w. 

misamarTi                      q. Telavi. erisTavis q. #30 

telefoni                      7-34-21;   558-48-44-22 

ojaxuri mdgomareoba          daojaxebuli 

ganaTleba                      2002w. davicavi disertacia Temaze “pirobiTi 

                                msjelobis flobis done saSualo skolis V-IX 

                                klasebSi”. 

                                1992 wlidan viyavi Tbilisis d. uznaZis   

                                saxelobis fsiqologiis institutis aspiranti. 

                                1990w. davamTavre q. Telavis i. gogebaSvilis 

                                saxelobis pedagogiuri institutis dawyebiTi 

                                ganaTlebis, pedegogikisa da meTodikis         

                                fakulteti,  dawyebiTi klasebis pedegogis 

                                specialobiT. 

                                1986w. davamTavre q. Telavis #4 saS. skola. 



 

 

kompiuteri                           Microsoft   word, Internet  explorer, paint 

   enebi:   qarTuli             mSobliuri   

          rusuli              Tavisuflad 

          inglisuri           saSualod (leqsikonis daxmarebiT) 

samuSao gamocdileba       2007 wlidan var ganaTlebis skolis 

                              xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris 

                             xelmZRvaneli. 

                             2005 wlidan dakavebuli maqvs asocirebuli  

                             profesoris akademiuri Tanamdeboba. 

                              2003 wlidan gadayvanili viyavi pedagogika- 

                              fsiqologiis kaTedris docentad. 

                              1995 wlidan vmuSaobdi pedagogika-fsiqologiis  

                              kaTedris maswavleblad. (0,5 saStato erTeulze). 

                              1992 wlidan vmuSaobdi pedagogika-fsiqologiis 

                              kaTedraze fsiqologiis maswavleblad (saaTobrivi 

                              anazRaurebis wesiT).  

                              1991 wlidan vmuSaobdi bavSvTa dacvis fondis  

                              Telavis raionuli organizacia “iavnana”-s 



 

 

                              pasuxismgebel mdivnad. 

Kkvalifikacia:                treningi `kritikuli azrovneba swavlebis Tanamedrove meTodebiT umaRlesi ganaTlebisaTvis~  

folksvagenis fondis mier dafinansebuli saerTaSoriso proeqti `proeqtis menejeris 

sabakalavro programis SemoReba i.gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 

universitetSi~  2009 wlis 24-29 agvisto. 

      treningi evrokomisiis mier dafinansebuli tempusis proeqtis farglebSi `xarisxis Sida 

sistemis ganviTareba i.gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo universitetSi~ 

Catarebuli seminarebi `samecniero statiisa da proeqtebis wera da swavlebis Tanamedrove 

meTodika~ 2009 wlis 5-7 ivnisi. 

                                  

                                  treningi `kritikuli azrovneba”  seminarebi    

                                Catarda  axalcixis saxelmwifo universitetSi  2011 

                                wlis dekemberSi. 

                                  2010-2012 wlebSi miviRe monawileoba norvegiis  

                               ltolvilTa sabWos mier dafinansebul proeqtSi 

                               “stresi da gadaadgileba: fsiqologiuri problemebi 

                                da maTTan brZolis gzebi.” 

serTifikatebi -            2011 wlis 19-23 seqtembers gaviare skolamdeli 

                         ganaTlebis seqtoris ganviTarebis trenerTa treningi. 

                         skolamdelTa ganaTlebis seqtoris ganviTarebis trenerTa  



 

 

                         treningSi monawileobisaTvis.  Tbilisi. 2011w. 19-23  

                         seqtemberi.                                   

                            saerTaSoriso samecniero  konferenciaSi  

                          monawileobisaTvis) Telavi.  2010w 

  konferenciebi  -          I saerTaSoriso konferencia  “ zogadsaganmanaTleblo 

                            “skolebSi axali saganmanaTleblo teqnologiebis 

                            danergvis procesis pedagogiur-fsiqologiuri analizi” 

                            (Telavis skolebis magaliTze) Telavi.  2010w. 

 

                             profesor maswavlebelTa samecniero  69-e konferencia 

                         “ inkluziuri ganaTlebis problemebi da maTi gadaWris  

                           socialuri modeli”  Telavi. 2011w. 

                            profesor maswavlebelTa samecniero  70-e konferencia 

                         “stresis daZlevis pedagogiur-fsiqologiuri meqanizmebi.” 

                          Telavi. 2012w. 

saxelmZRvanelo         “stresi da iZulebiT gadaadgileba: fsiqologiuri  

                          problemebi da mati gadawyvetis gzebi”  Tbilisi. 2011w. 

                          ( proeqtis farglebSi)                                   



 

 

12. დამატებითი პროგრამის ,,სკოლამდელი, დაწყებითი და საშუალო საფეხურებისFპედაგოგიური ფსიქოლოგია”    

                         კურუკულუმი კრედიტებში სემესტრების მიხედვით 

 

  მოდული:  სტატუსი კრედიტების 
რაოდენობა III 

IV V VI VII VIII 

 მოდული:    ფსიქოლოგია სავალდებულო 25      

 

      

1.ფსიქოლოგიის საფუძვლები სავალდებულო 3 

 

3      

2. ბავშვის  ფსიქოლოგია  სავალდებულო                  5    5    

3. სოციალური ფსიქოლოგია სავალდებულო 2 2      

4. განათლების ფსიქოლოგია სავალდებულო 5      5 

5. განვითარების ფსიქოლოგია სავალდებულო 5  5     

6. კოგნიტური ფსიქოლოგია სავალდებულო 5    5   

II მოდული: პედაგოგიკა  სავალდებულო 35       



 

 

1. ზოგადი პედაგოგიკა: 
პედაგოგიკის საფუძვლები, 
აღზრდის თეორია 

სავალდებულო 5 5      

2. Dდიდაქტიკა, 
სკოლათმცოდნეობა 

სავალდებულო 5   5    

3. სპეციალური პედაგოგიკა სავალდებულო 5  5     

4. ინკლუზიური განათლება სავალდებულო 5      5 

5. სკოლამდელი და სასკოლო 

ასაკის ბავშვის ჰიგიენა და 
უსაფრთხო გარემო 

სავალდებულო 2    2   

პროფესიული პრაქტიკა სავალდებულო 5     5  

6. ანატომია ფიზიოლოგიით სავალდებულო 3    3   

7. კვლევის მეთოდები სავალდებულო 5     5  

 სულ:  60 10 10 10 10 10 10 

 

 



 

  

# 

 

 

 

 

 

 

 

 

კო
დი 

მოდული/ 

საგანი 

მოდუ
ლი/სა
გნის 
სტატ
უსი 

კრე
დი
ტე
ბის 
საე
რთ
ო 
რა
ოდ
ენ

ობა 

ს
თ 
ს
უ
ლ 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

ლ
ე
ქ
ც
ი
ა 

პრაქ
ტიკ
ულ

ი 

დ
ა
მ
ო
უ
კ
ი
დ
ე
ბ
ე
ლ
ი 

ლ
ე
ქ
ც
ი
ა 

პრაქ
ტიკ
ულ

ი  

დ
ა
მ
ო
უ
კ
ი
დ
ე
ბ
ე
ლ
ი 

ლ
ე
ქ
ც
ი
ა 

პრაქ
ტიკ
ულ

ი 

დ
ა
მ
ო
უ
კ
ი
დ
ე
ბ
ე
ლ
ი 

ლ
ე
ქ
ც
ი
ა 

პრაქ
ტიკუ
ლი 

დ
ა
მ
ო
უ
კ
ი
დ
ე
ბ
ე
ლ
ი 

ლ
ე
ქ
ც
ი
ა 

პრაქ
ტიკუ
ლი 

დ
ა
მ
ო
უ
კ
ი
დ
ე
ბ
ე
ლ
ი 

ლ
ე
ქ
ც
ი
ა 

პრაქ
ტიკუ
ლი 

დ
ა
მ
ო
უ
კ
ი
დ
ე
ბ
ე
ლ
ი 

1    მოდული სავალდ
ებულო 

25 750                   

2  1. ფსიქოლოგიის 
საფუძვლები 

 3 75 1
5 

15 45                

2  

 

2. ბავშვის 
ფსიქოლოგია  

სავალდ
ებულო 

5 125       30 15 80          

  3. სოციალური 
ფსიქოლოგია 

სავალდ
ებულო 

2 50 1
0 

5 35                

  4. განათლების 
ფსიქოლოგია 

სავალდ
ებულო 

5 125                30 15 80 

  5. განვითარების 
ფსიქოლოგია 

სავალდ
ებულო 

5 125    30 15 80             

  6. კოგნიტური 
ფსიქოლოგია 

სავალდ
ებულო 

5 125          30 15 80       

                      



 

 

2   მოდული სავალდ.  450                   

  II მოდული: 
პედაგოგიკა  

სავალდ. 20 125                   

  1.  ზოგადი 
პედაგოგიკა: 
პედაგოგიკის 
საფუძვლები,აღზრ
დის თეორია 

სავალდ.     5 

 

 

125 

 

 

15 30 80                

  2.  დიდაქტიკა, 
სკოლათმცოდნეობა 

სავალდ. 5 125       15 30 80          

3  3. კვლევის 
მეთოდები 

სავალდ. 5 125             15 30 80    

3  4. ინკლუზიური 
განათლება         

სავალდ. 5 125                15 30 80 

  5ანატომია-. 
ფიზიოლოგია 

სავალდებ
ულო 

3 75          15 15 45       

  6.პროფესიული 
პრაქტიკა 

 5              15 - 110    

 

 

 7. სპეციალური 
პედაგოგიკა 

სავალდებ
ულო 

5 125    15 15 95             

  8.სკოლამდელი და 
სასკოლო ასაკის 

სავალდებ 2 50          10 5 35       



 

 

 ბავშვის ჰიგიენა და 
უსაფრთხო გარემო 

ულო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. დამატებითი პროგრამის ,,სკოლამდელი, დაწყებითი და საშუალო საფეხურების პედაგოგიური ფსიქოლოგია~ 

# საგანი კოდი სემესტრ
ი 

კრედიტ
ი 

სტატუსი პრერეკვიზიტი ლექტორი ძირითადი 
ლიტერატურა 

 

 I მოდული  

ფსიქოლოგია 

      25      

1 ფსიქოლოგიის  

საფუძვლები   

P.1.F.06 III 3 სავალდებულო არა აქვს ნ. 
ბასილაშვილი 

ი. იმედაძე 
”ფსიქოლოგიის 
საფუძვლები” 
უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკა 

 

2 ბავშვის ფსიქოლოგია P.1.F02 IV 5 სავალდებულო ფსიქოლოგიის 
საფუძვლები 

ნ. 
ბასილაშვილი 

თ.გოგიჩაიშვილი 

”უმცროსი 
სასკოლო ასაკის 
ბავშვის 
ფსიქოლოგია” 
უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკა 

რიდერი 
უნივერსიტეტის 

 



 

 

ბიბლიოთეკა 

3  სოციალური ფსიქოლოგია P.1.F04 V       2 სავალდებულო ფსიქოლოგიის 
საფუძვლები  

ნ. 
ბასილაშვილი 

რიდერი 
უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკა 

 

4  განათლების ფსიქოლოგია  P.1.F08 VIII 5 სავალდებულო ფსიქოლოგიის 
საფუძვლები  

ქ. კახიანი მ. ჯაფარიძე 
”განათლების 
ფსიქოლოგია” 

 

 

5  განვითარების ფსიქოლოგია P.1.F.09 VIII 5 სავალდებულო ბავშვის 
ფსიქოლოგია   

ნ. 
ბასილაშვილი 

თ.გოგიჩაიშვილი 
”განვითარების 
ფსიქოლოგია” 
უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკა 

 

6  კოგნიტური ფსიქოლოგია 

 

P.1.F10 VII 5 სავალდებულო ფსიქოლოგიის 
საფუძვლები 

ნ. 
ბასილაშვილი 
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1. 

 

 

ზოგადი პედაგოგიკა: 
პედაგოგიკის საფუძვლები 
აღზრდის თეორია 

 

P.1.P.23 

 

 

 III 

 

 

5     

 

სავალდებულო 

 

არა აქვს ნ. მოდებაძე 

 

ბასილაძე, 
კოხრეიძე 
”პედაგოგიკის 

 



 

 

2. დიდაქტიკა, 
სკოლათმცოდნეობა 

 

P.1.P.25 VIII  

5 

 

 

საფუძვლები” 

(უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკა) 

სავალდებულო 

 

 

 

ზოგადი 
პედაგოგიკა  

ნ. მოდებაძე 

 

Mმალაზონია, 
”პედაგოგიკა” 

((უნივერსიტეტი
ს ბიბლიოთეკა)) 

 

3. სპეციალური პედაგოგიკა  P.1.P.24 V         

სავალდებულო 

 

 

 

პედაგოგიკასა 
და 
ფსიქოლოგიაში 
ათვისებული 
კრედიტები 

ნ. მოდებაძე 

 

   

4. 

 

 

 

 ინკლუზიური განათლება 

 

 

P.1.P.22 

 

 

 

VI 

 

 

5 

 

სავალდებულო 

 

 

 

პედაგოგიკასა 
და 
ფსიქოლოგიაში 
ათვისებული 
კრედიტები 

n.modebaZe 

 

 

 

თამარ გაგოშიძე, 
თინათინ 
ჭინჭარაული, 
ქეთევან 
ფილაური, მაია 
ბაგრატიონი 
”ინკლუზიური 
განათლების 
პრინციპები” 

 



 

 

(პედაგოგიკა, 
ფსიქოლოგია, 
მეთოდიკების 
გაერთიანებული 
კათედრა)  

1. 

 

სკოლამდელი და სასკოლო 
ასაკის ბავშვის ჰიგიენა და 
უსაფრთხო გარემო 

P.1.B.06 IV 2 სავალდებულო 

 

არა აქვს ნ. გიგაური   

2. პროფესიული პრაქტიკა  VII 5 სავალდებულო 

 

 

    

3. ანატომია ფიზიოლოგიით P.1.B.07 VI 3 სავალდებულო არა აქვს თ. ნადირაძე   

 

 

kvlevis meTodebi 

 

 



 

 

 

13.  სასწავლო კურსების მოკლე ანოტაციები     M 

მოდული ,,ფსიქოლოგია ~ 

                                         ა) ფსიქოლოგიის საფუძვლები 

   ფსიქოლოგიის საფუძვლები ყველა ფსიქოლოგიური მიმართულების ფუნდამენტია. 

Fფსიქოლოგია მეცნიერებაა ფსიქიკის შესახებ. Fფსიქიკური პროცესები და საზოგადოდ ფსიქიკა დამოუკიდებლად კი არ 

არსებობს, არამედ კონკრეტული ადამიანის, პიროვნების გამოვლინებას წარმოადგენენ. ამიტომ მათი მიმდინარეობის ხასიათი 
დამოკიდებულია  პიროვნების ინივიდუალურ ნიშნებზე და შინაგან მდგომარეობაზე. Fფსიქიკური პროცესების გაგება 
ადამიანისაგან მოწყვეტილად, მისი პიროვნების თვისებებისა და მისი შინაგანი მდგომარეობის გათვალისწინების გარეშე 
შეუძლებელია. სასწავლო კურსში შეისწავლება არა მარტო ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე  ფსიქიკური პროცესები, არამედ 

სუბიექტის ინდივიდუალური თავისებურებებიც: მისი ხასიათი, ტემპერამენტი, უნარი, ინტერესები და ა.შ.   ფსიქოლოგიის 
საფუძვლების  ცოდნა უზრუნველყოფს სტუდენტების მიერ ფსიქოლოგიური მეცნიერების ძირითადი პრინციპებისა და 
ფსიქიკურ პროცესთა თვისებების დაუფლებას. 

 

                                                    ბ) განვითარების ფსიქოლოგია 

  Kკარგა  ხანია განვითარების ფსიქოლოგია გასცდა მეცნიერების ჩარჩოებს  და პრაქტიკული გამოყენება Hჰპოვა. Mმისი ცოდნა 
ეხმარება ადამიანებს პრაქტიკულ საქმიანობაში, ბავშვების აღზრდაში. Mმისი ცოდნა აუცილებელია ყველასათვის ვისაც საქმე 
აქვს ბავშვებთან, ადამიანებთან.  განვითარების ფსიქოლოგიის კვლევის საგანია ადამიანის ფსიქიკის ასაკობრივი დინამიკა. 
განვითარების ფსიქოლოგია სწავლობს სხვადასხვა ასაკის ადამიანთა ფსიქოლოგიურ თავისებურებებს, მის ასაკობრივ 
დინამიკას. კურსი შეისწავლის განვითარების ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადასვლის თავისებურებებს, ასევე  სწავლებისა და 
აღზრდის ფსიქოლოგიურ კანონზომიერებებს. 



 

 

  განვითარების ფსიქოლოგიის ცოდნა მომავალ პედაგოგსა და აღმზრდელს საშუალებას აძლევს სწორად განახორციელოს 
სწავლებისა და აღზრდის პროცესი.                                                  

                               

  დ) სოციალური ფსიქოლოგია 

  სოციალური ფსიქოლოგია ფსიქოლოგიის დარგია, რომელიც სწავლობს ადამიანთა ქცევასა და საქმიანობას სოციალურ 

ჯგუფში. Kკურსის  მიზანია სტუდენტებს გააცნოს სოციალური ფსიქოლოგიის ძირითადი საკითხები; როგორ ხდება 
ადამიანთა ჩართვა სოციალურ გარემოში, რას ფიქრობენ ადამიანები ერთმანეთზე და როგორ ექცევიან ერთმანეთს. რა 
განსაზღვრავს საკუთარი და სხვისი ქცევის ახსნას. რა განსხვავება და მსგავსებაა სქესთა შორის. როგორ განსაზღვრავს 
კულტურა ქცევას, რატომ ვემორჩილებით სოციალურ ზეწოლას, რა არის განწყობა და რწმენა, კონფორმიზმი და 
დამოუიკიდებლობა, რა არის ჯგუფი და რა პროცესები მიმდინარეობს ჯგუფში, რამდენად განვიცდით ჯგუფის 
გავლენას.ახდენს თუ არა უმრავლესობა გავლენას უმცირესობაზე და პირიქით. რა იწვევს აგრესიას და რატომ ვეხმარებით 

სხვებს. 

  Kკურსის დასრულების  შემდეგ სტუდენტებს აქვთ ცოდნა თანამედროვე სოციალურ გარემოზე,  ადამიანებთან და ზოგადად 

სოციუმთან  ეფექტური ურთიერთობის ხერხებსა და საშუალებებზე.         

                                             ე) ბავშვის  (ასაკობრივი)  ფსიქოლოგია 

 ბავშვის (ასაკობრივი) ფსიქოლოგიის  კურსი მოიცავს 4 ნაწილს _ სკოლამდელი, უმცროსი, გარდამავალი და უფროსი 
სასკოლო ასაკის მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებანი.  კურსში ნაჩვენებია ბავშვის პიროვნებად ჩამოყალიბების 
საფეხურები და კანონზომიერებები, აგრეთვე ძნელი ბავშვების, ფსიქოსექსუალური განვითარებისა და დევიაციური ქცევების 
თავისებურებანი.  კურსის მიზანია სწავლებისა და აღზრდის ფსიქოლოგიური კანონზომიერების შესწავლა და დადგენა. მისი 
ამოცანაა სწავლების პროცესში ეფექტური გონებრივი განვითარების პირობების განსაზღვრა. Uუმცროსი სასკოლო ასკის 
მოსწავლის ფსიქოლოგიის ცოდნის გარეშე აღზრდისა და სწავლების თეორიის და პრაქტიკის ვერც ერთი საკითხი 



 

 

წარმატებით ვერ გადაწყდება. კურსის ცოდნა მომავალ პედაგოგსა და აღმზრდელს საშუალებას აძლევს სწორად 

განახორციელოს სწავლებისა და აღზრდის პროცესი, დაეხმაროს მოსწავლეებს საკუთარი ფსიქო-ფიზიკური ძალების 
მაქსიმალურ ამოქმედებაში, ხასიათის დადებითი მყარი თვისებების ჩამოყალიბებაში, გრძნობებისა და ნებისყოფის მართვაში, 
პროფესიის არჩევაში და ა. შ.         

.                           

 

                                                 

გ) განათლების ფსიქოლოგია 

  განათლების ფსიქოლოგია ეხმარება მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს სასწავლო პროცესის ეფექტიან წარმართვაში. 
სალექციო კურსის  შესწავლის შემდაგ  სტუდენტები ფლობენ ცოდნას განათლების რეფორმის ძირითადი ტენდენციების, 
მასწავლებლის როლისა და ფუნქციების თანამედროვე ეპოქაში. ფლობენ თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებს და 
სწავლის თეორიებს. აქვთ საგანმანათლებლო კვლევის წარმოებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, რის შემდეგაც საშუალება 
ექნებათ განახორციელონ მცირე მოცულობის კვლევები.  

     

              

   M             მოდული: ,,პედაგოგიკა~ 

                     ა) ინკლუზიური განათლება 

2004 წლამდე საქართველოს განათლების სისტემა არ იცნობდა ინკლუზიური განათლების პრინციპებს და შესაბამისად, 

ნებისმიერი შეზღუდული შესაძლებლობის, თუ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვის განათლების 
ერთადერთ ალტერნატივას სპეციალიზირებული სკოლა წარმოადგენდა. ბავშვებს ვისაც აღენიშნებათ უყურადღებობისა და 



 

 

ჰიპერაქტიურობის სინდრომები, დისლექსია, კითხვის, წერისა თუ მეტყველების სპეციფიური დარღვევები, შეზღუდული 
შესაძლებლობის პირის სტატუსი არა აქვთ, თუმცა განათლების მხრივ სერიოზული საჭიროებები უდგებათ. სამედიცინო 

დიაგნოზის, თუ შეზღუდული შესაძლებლობის არ არსებობის გამო კი, მათი სწავლისა და ქცევის თავისებურებების არასწორი 
ინტერპრეტაცია ხდება. ხშირად, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვის შეუსაბამო ქცევა სიზარმაცედ 

ფასდება. ეს კი თავის მხრივ სასწავლო პროცესის არა ეფექტურ დაგეგმვას, ჩარევის არასწორი სტრატეგიების და 
არაეფექტური ღონისძიებების განხორციელებას გულისხმობს.  

     სალექციო კურსში განხილულია  ეს საკითხები და მათი შესაძლო გადაჭრის გზები. 

     

                             

       გ) სპეციალური პედაგოგიკა 

კურსში მოცემულია  ახალი მიდგომები და მეთოდოლოგიები უნარშეზღუდული ბავშვების განათლების სფეროში. სალექციო 

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეუძლია ეფექტური კომუნიკაცია სპეციალური საბავშვო ბაღის, ინკლუზიაში ჩართულ 

სკოლისა და სარეაბილიტაციო და საკორექციო დღის 

ცენტრებში მყოფ ბავშვებთან. იქ, სადაც მიმდინარეობს უნარშეზღუდული  ბავშვების ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა. 

                      

 

    სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვის ჰიგიენა და უსაფრთხო გარემო 

ბავშვთა ჰიგიენა მედიცინის  მეცნიერების პროფილაქტიკური დარგია. ასაკობრივი ჰიგიენური მეცნიერებაა. მოზარდი თაობის 
ჯანმრთელობის დაცვის და გაძლიერების შესახებ. სწავლობს  გარემო ფაქტორების ზემოქმედებას ბავშვის ორგანიზმზე და ამის 



 

 

საფუზველზე შეიმუშავებს მეცნიერულად დასაბუთებულ ჰიგიენურ ნორმებს და რეკომენდაციებს, რომელიც მიმართულია 
ჯანმრთელობის დაცვისა და განმტკიცების, ორგანიზმის ჰარმონიული განვითარებისა და ფუნქციური შესაძლებლობების 
სრულყოფის, ზრდა-განვითარებისათვის ოპტიმალური პირობების შექმნისაკენ. 

 

 

 

 

 

 

 


