
პროფესიული გადამზადების პროგრამა

ზოგადი ინფორმაცია

პროგრამა შექმნა უფლების მოპოვების გარეშე
პროგრამის 
სახელწოდება:

სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი 
აღზრდის დაწესებულებებში

პროგრამის 
სახელწოდება 
ინგლისურად: Organizing educational processes in preschool institutions.
პროგრამის სახე: პროფესიული გადამზადება
განხორციელების ენა: ქართული
სფერო: 011 - განათლება
პარტნიორები:
კვალიფიკაციის დონე: 5 - პროფესიული გადამზადება
პროგრამის 
ხანგრძლივობა 
კვირებში: 12
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი 
დატვირთვა: 18
მსმენელთა საერთო 
რაოდენობა 
პროგრამაზე: 20
მსმენელთა 
მაქსიმალური 
რაოდენობა ჯგუფში 20
მსმენელთა მინიმალური 
რაოდენობა ჯგუფში 8

პროგრამის აღწერა

პროფესიული გადამზადების პროგრამის "სააღმზრდელო   პროცესების ორგანიზება 
სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებებში“  ხანგრძლივობაა 12 სასწავლო კვირა, 
მოცულობა  216 საათი (კვირეული დატვირთვა 15-20სთ), საიდანაც 7 საათი ეთმობა 
შეფასებას. პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, რომელსაც აქვს 
მინიმუმ  სრული ზოგადი განათლება და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, 
სააღმზრდელო  პროცესში მონაწილედ მუშაობის მინიმუმ ექვსთვიანი  სამუშაო 
გამოცდილება.  პროგრამა განხორციელდება კოლეჯის ბაზაზე (შესაძლებელია 



დისტანციურად, ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით). პროგრამის დასრულების შემდეგ, 
კურსდამთავრებულს ეცოდინება: 
განვითარების თეორიების მახასიათებლების განსაზღვრა; ასაკობრივი თავისებურებების 
განსაზღვრა;    კურიკულუმის რაობა,  მოდელები და ანალიზი; დღის განრიგის 
შემადგენელი კომპონენტების აღწერა;მოკლე და გრძელვადიანი გეგმების შემუშავება და 
საგანმანათლებლო სტრატეგიების განსაზღვრა;  ფიზიკური და საგანმანათლებლო 
გარემოს აღწერა  და შეფასება;   დაკვირვება, მონაცემთა შეგროვება და 
არაფორმალური შეფასების მეთოდები. 
 მსმენელების შეფასების მიმართულებებია:  გამოკითხვის, პრაქტიკული  დავალება  და 
პროცესზე დაკვირვებია. 
შეფასება ითვალისწინებს ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების 
დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის 
შეფასებას: 
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა; 
პროფესიული გადამზადების პროგრამის დასრულების შემდეგ   კურსდამათავრებული 
მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ცოდნის 
დამადასტურებელ სერტიფიკატს, დანართთან ერთად.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია პირის გადამზადება, დარგში არსებული სტანდარტების შესაბამისად , 
რათა მან შეძლოს მიღებული თეორიული ცოდნითა   და პრაქტიკული უნარებით 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში თანამედროვე მიდგომების გამოყენება  და 
სააღმზრდელო პროცესის სწორად და ეფექტურად  ორგანიზება.

პროგრამის შინაარსი

სასწავლო კვირა: 1
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 18

სწავლის შედეგები: 1.განვითარების თეორიების მახასიათებლების 
განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
სასწავლო გარემო: A

თემატიკა



განვითარებისძირითადითეორიები: 
ფსიქო-სოციალურიგანვითარებისთეორიები 
კოგნიტურიგანვითარებისთეორია. 
 
სასწავლო კვირა: 2
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 18

სწავლის შედეგები: 1.განვითარების თეორიების მახასიათებლების 
განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

ბიჰევიორიზმი 
სოცილურიდასწავლისთეორია 
ვიგოტსკისსოციოკულტურულითეორია 
 
სასწავლო კვირა: 3
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 18

სწავლის შედეგები:
1.განვითარების თეორიების მახასიათებლების 
განსაზღვრა
2. ასაკობრივი თავისებურებების განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

ეკოლოგიური სისტემების თეორიები; 
ბავშვის ფიზიკური განვითარების თავისებურებები 0-დან 7 წლამდე; 
ბავშვის კოგნიტური განვითარების თავისებურებები 0-დან 7 წლამდე; 
ბავშვის მეტყველების განვითარების თავისებურებები 0-დან 7 წლამდე 
 
სასწავლო კვირა: 4
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 18



სწავლის შედეგები:

2. ასაკობრივი თავისებურებების 
განსაზღვრა
3. კურიკულუმის რაობა, მოდელები და 
ანალიზი

სწავლების მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

ბავშვის მეტყველების განვითარების თავისებურებები 0-დან 7 წლამდე 
ბავშვის სოციალურ-ემოციური განვითარების თავისებურებები 0-დან 7 წლამდე 
ბავშვის დამოუკიდებლობა 0-დან 7-წლამდე 
კურიკულუმის განმარტება 
კურიკულუმის ძირითადი ნაწილები: მიზანი, შინაარსი, პროცესი და შეფასება 
თამაშით სწავლება − ფრობელი 
კურიკულუმის მოდელები: 
მონტესორი 
 
სასწავლო კვირა: 5
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 18

სწავლის შედეგები: 3. კურიკულუმის რაობა, მოდელები და 
ანალიზი

სწავლების მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

კურიკულუმის მოდელები: 
ტყის სკოლები 
მაღალი შესაძლებლობები 
რეჯიო ემილია- 
        გამოცდილებითი განათლება 
და სხვა აქტუალური მოდელი 
 
სასწავლო კვირა: 6
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 18



სწავლის შედეგები:

3. კურიკულუმის რაობა, მოდელები და 
ანალიზი
4. დღის განრიგის შემადგენელი 
კომპონენტების აღწერა

სწავლების მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

ადრეული და სკოლამდელი ასაკის განათლების სტანდარტები 
 სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამა ბაგა-ბაღებისთვის: აქტივობათა წიგნი 
სასკოლო მზაობის პროგრამა თამაში სწავლისა და განვითარებისთვის 
დღის განრიგის კომპონენტები და მათი მახასიათებელები: 
დილის წრე 
საღამოს წრე 
მცირე ჯგუფები/დიდი ჯგუფები 
ტრანზიციები 
რუტინული აქტივობები 
ცენტრების აქტივობები- 
 
სასწავლო კვირა: 7
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 17

სწავლის შედეგები: 4. დღის განრიგის შემადგენელი 
კომპონენტების აღწერა

სწავლების მეთოდები: დისკუსია
ინტერაქციული ლექცია

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

დღის განრიგის კომპონენტები და მათი მახასიათებელები: 
დილის წრე 
საღამოს წრე 
მცირე ჯგუფები/დიდი ჯგუფები 
ტრანზიციები 
რუტინული აქტივობები 
ცენტრების აქტივობები 
ცენტრები ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში (დეფინიცია და თეორიული 



საფუძვლები) 
ჯგუფის ცენტრებად მოწყობის პრინციპები (სველი და მშრალი, ხმაურიანი და წყნარი, 
ბუნებრივი და არაბუნებრივი სინათლის წყარო, ა.შ.) 
ცალკეული ცენტრების (დილის წრე, საღამოს წრე, ხელოვნება, მუსიკა და მოძრაობა, 
სამაგიდო, წიგნიერება/მეტყველებ, დრამატული, სენსორული, კონსტრუქციული და სხვა 
საჭიროების შემთხვევაში) და ეზოს განხილვა:მნიშვნელობა და დანიშნულება მოწყობის 
პრონციპები 
საჭირო მასალა 
 
სასწავლო კვირა: 8
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 15

სწავლის შედეგები: 5. მოკლე და გრძელვადიანი გეგმების შემუშავება და 
საგანმანათლებლო სტრატეგიების განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება
სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

მოკლე და გრძელვადიანი გეგმები 
 
თემატური კურიკულუმი და თემები- 
 
სასწავლო კვირა: 9
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 17

სწავლის შედეგები: 5. მოკლე და გრძელვადიანი გეგმების შემუშავება და 
საგანმანათლებლო სტრატეგიების განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

დიდ და პატარა ჯგუფებში მუშაობა 
უფროსის როლი: 
დაგეგმვა 
განხორციელება 
შეფასება 



 
სასწავლო კვირა: 10
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 17

სწავლის შედეგები:

5. მოკლე და გრძელვადიანი გეგმების შემუშავება და 
საგანმანათლებლო სტრატეგიების განსაზღვრა
6. ფიზიკური და საგანმანათლებლო გარემოს აღწერა და 
შეფასება

სწავლების მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

უფროსის როლი: 
დაგეგმვა 
განხორციელება 
შეფასება 
ფიზიკური გარემოს ნაწილები: ობიექტური და სუბიექტური ფიზიკური გარემო 
 
სასწავლო კვირა: 11
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 20

სწავლის შედეგები: 6. ფიზიკური და საგანმანათლებლო გარემოს 
აღწერა და შეფასება

სწავლების მეთოდები: პრაქტიკული მეცადინეობა
შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება
სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

სააღმზრდელო გარემოს შეფასება − ჩექლისტები, დაკვირვება და ლიკარტის შკალის 
ტესტები 
არსებული შეფასების ინსტრუმენტები 
შეფასების ანალიზი და რეკომენდაციები 
 
სასწავლო კვირა: 12
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი დატვირთვა: 22



სწავლის შედეგები: 7. დაკვირვება, მონაცემთა შეგროვება და 
არაფორმალური შეფასების მეთოდები

სწავლების მეთოდები:
ინტერაქციული ლექცია
პრაქტიკული მეცადინეობა
დისკუსია

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

დაკვირვების და მონაცემთა შეგროვების მნიშვნელობა 
დაკვირვება და მონაცემთა შეგროვება ადრეული სწავლისა და განვითარების 
სტანდარტის მიხედვით 
არაფორმალური შეფასების მეთოდები (ჟურნალი, დღიური, ჩანაწერები, ჩეკლისტები, 
ცხრილები) 
 

დაშვების წინაპირობები

სამუშაო გამოცდილება

განათლება :საშუალო
სხვა :სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო 
პროცესში მონაწილედ მუშაობის მინიმუმ ექვსთვიანი სამუშაო გამოცდილება

აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა:

გასაუბრება1. 

სწავლის შედეგები

სხვა სწავლის შედეგები

1.განვითარების თეორიების მახასიათებლების განსაზღვრა

2. ასაკობრივი თავისებურებების განსაზღვრა

3. კურიკულუმის რაობა, მოდელები და ანალიზი

4. დღის განრიგის შემადგენელი კომპონენტების აღწერა



5. მოკლე და გრძელვადიანი გეგმების შემუშავება და საგანმანათლებლო სტრატეგიების 
განსაზღვრა

6. ფიზიკური და საგანმანათლებლო გარემოს აღწერა და შეფასება

7. დაკვირვება, მონაცემთა შეგროვება და არაფორმალური შეფასების მეთოდები

დასაქმების სფერო/სფეროები

პროგრამის შემუშავების საფუძვლები

სხვა
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "აღმზრდელი"

შპს ორიენტირის დირექტორის მიერ 2021 წლის 4 დეკემბრის N000076 ბრძანებით 
დამტკიცებული „აღმზრდელის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლოკაცია და აღჭურვილობები

ლოკაცია:
რეგიონი რაიონი მისამართი

თბილისი გლდანი-ნაძალადევი ცოტნე დადიანის 26
აღჭურვილობები

ტიპი ზომის ერთეული რაოდენობა
პროფესიული მასწავლებლის 
სამუშაო ადგილი (მაგიდა და 
სკამი) კომპლექტი 1
კომპიუტერის კომპლექტი 
პროფესიული 
მასწავლებლისთვის კომპლექტი 1
დაფა ცალი 1
მონიტორი--
დემონსტრირების ციფრული 
საშუალება ცალი 1
სტუდენტის საკლასო სამუშაო 
ადგილი (მაგიდადა სკამი) კომპლექტი 20


	პროგრამა

