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სასერთიფიკატო პროგრამა

მოკლევადიანი სასერთიფიკატო
პროგრამის დასახელება
პროგრამის განხორციელების ადგილი
პროგრამის ხანგრძლივობა
პროგრამის მოცულობა
პროგრამის განხორციელების
ინტენსივობა
პროგრამის განხორციელების სხვა
პირობები

პროგრამის განმახორციელებელი პირები

ბაგა ბაღის აღმზრდელი
მარნეული 26 მაისის ქ 80
სარაიონთაშორისო საავადმყოფოს ბაზაზე
2,5 თვე
144 საათი
კვირაში 18 საათი;
მეცადინეობის დაწყების და დასრულების სავარაუდო
დრო- თეორიული/პრაქტიკული 14.00-18.00 სთ.
გამოყენებული იქნება: მსმენელის სამუშაოადგილი
(მაგიდა/სკამი); მასწავლებლისსამუშაოადგილი
(მაგიდა/სკამი); დემონსტრირების ციფრული
საშუალება; კომპიუტერი პედაგოგისთვის; დაფა,
მარკერი, საშლელი; ქაღალდი; ფაილი; ბაინდერი; CD;
პრაქტიკული ნაწილი ჩატარდება კოლეჯში
კომპიუტერულ ლაბორატორიაში: შეისწავლება
ელექტრონული საბუღალტრო პროგრამა ORIS
ნონა ყაველაშვილი
შუშანიკა ასათიანი
ნინო კოპაძე
მანანა ლობჟანიძე
მინადარ ბლიაძე
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელსაც დაძლეული აქვს სკოლის საბაზო საფეხური ან პირი,
რომელსაც აქვს საბავშვო ბაღში აღმზრდელად მუშაობის სამწლიანი გამოცდილება.
პროგრამის მიზანია: პროგრამის მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს
ადრეულ ასაკში ბავშვზე ზრუნვას, მის აღზრდასდა განვითარებას. ამ მიზნებისთვის მან უნდა
უზრუნველყოს უსაფრთხო და განმავითარებელ სააღმზრდელო გარემო და ამ პროცესში შეძლოს ბავშვის
ოჯახთან, ბაღის კოლექტივთან, სფეროს წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია დასაკუთარ პროფესიულ
განვითარებაზე ზრუნვა.

პროგრამის შედეგი:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
• ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება
• სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი თავისებურებების,
ინტერესების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით
• სააღმზრდელო პროცესის მართვა პოზიტიური გაძღოლის პრინციპების გამოყენებით
• წარმატებული, უსაფრთხო მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა

დასაქმება: პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ბაგა-ბაღში, სასკოლო მზაობის
პროგრამებში, კერძო საბავშვო დაწესებულებებში, საბავშვო გასართობ ცენტრებში, დღის ცენტრებში,
სკოლამდელი ასაკის ბავშვის მომსახურების ცენტრებში და ა.შ.

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებზე სასწავლებელი გასცემს სერტიფიკატს.
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პროგრამის ხანგრძლივობა
პროგრამის მოცულობა

გადანაწილება დღეებში

კურსის ხელმძღვანელი
სახელი, გვარი, საკონტაქტო
ინფორმაცია(ტელ. E-mail)

2017

საათების გადანაწილება
8 კვირა
სულ საკონტაქტო საათები
144 სთ
ლექცია
პრაქტიკული, სამუშაო ჯგუფში
მუშაობა
შეფასება

51 სთ
80 სთ

ორშაბათი 3 სთ
სამშაბათი 4 სთ
ოთხშაბათი 4 სთ
ხუთშაბათი 4 სთ
პარასკევი 4 სთ
შაბათი (საჭიროებისამებრ)
შუშანიკა ასათიანი

სულ 40-44 დღე

13 სთ

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები
სწავლის
შედეგები
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

განვითარების თეორიების მახასიათებლების განსაზღვრა
ასაკობრივი თავისებურებების განსაზღვრა
უფლება-მოვალეობების განსაზღვრა
პროფესიული ზრდის დაგეგმვა
დოკუმენტაციის წარმოება
კომუნიკაციის ფორმები და მეთოდები
პრაქტიკული აქტივობების დაგეგმვა
სააღმზრდელო ფიზიკური გარემოს მოწყობა
სააღმზრდელო პროცესში წარმატებული მხარდამჭერი გარემოს მახასიათებლების
გამოყენება
ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომის გამოყენება
ჰოლისტური მიდგომის პრინციპების გამოყენება
თამაშით სწავლება
ცენტრების და ეზოს ფიზიკური გარემოს მოწყობა
სასწავლო სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება
პოზიტიური გაძღოლის პრინციპების გამოყენება
ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება მართვის პროცესში
კომუნიკაციის უნარის განვითარება აღსაზრდელებში
ენისა და მეტყველების უნარის განვითარება აღსაზრდელებში
ადრეული წიგნიერების უნარის განვითარება აღსაზრდელებში
ადრეულ ასაკში მეცნიერებისა და მათემატიკის სწავლების თ ავისებურებების
განსაზღვრა
მეცნიერებისა და მათემატიკის სწავლების დაგეგმვა ადრეული განათლების
დაწესებულებაში
მეცნიერებისა და მათემატიკის სწავლება ადრეული განათლების დაწესებულებაში
ბავშვის, ჯგუფის, აღზმრდელის, აქტივობისა და პროგრამის შესაფასებლად
დაკვირვებისა და არაფორმალური შეფასების მეთოდების გამოყენება
არაფორმალური შეფასების შედეგების ინტერპრეტაცია და მასზე დაფუძნებით
რეკომენდაციების შემუშავება
დოკუმენტების წარმოება
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სააღმზდელო გარემო

ბავშვის განვითარების თავისებურებები, კომუნიკაცია და
პროფესიული ეთიკა

სასწავ
ლო
კვირა

საათების
რაოდენობა

სასწავლო კურსის შინაარსი

სწავლებ
ის
მეთოდი

10

ლექცია

18

პრაქტიკ
ული,

სასწავლო თემატიკა
შეფასების ფორმა

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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შეფასება
შეფასება
ლექცია

18

პრაქტიკ
ული,

ფსიქო-სოციალური განვითრების თეორიები
კოგნიტური განვითრების თეორია,
ბიჰევიორიზმი
სოცილური დასწავლის თეორია
ვიგოტსკის სოციოკულტურული თეორია
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
ბავშვის სოციალურ-ემოციური განვითარების თავისებურებები 0-დან 7
წლამდე
აქტივობების მოფიქრებისა და დაგეგმვის პროცესში ასაკობრივი და
განვითრების თვისებურებები
ბავშვთა უფლბების კონვენცია
პედაგოგის ზოგადი ეთიკის კოდექსი
.შრომის კოდექსი
კომუნიკაციის ფორმაბი
ბაგა-ბაღის მართვის სტრტეგია
თანამშრომლობის მნიშვნელობა პროფესიულ ზრდაში
აქტივობების დაგეგმვის სტრატეგია
თვითშეფასების მნიშვნელობა
პორტფოლიოს მნიშვნელობა
პორტფოლიოს სტრუქტურა
დოკუმენტაციის მომზადება
პორტფოლიოს წარმოება

ზეპირი შეკითხვები
ტესტი
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

ფიზიკური გარემოს ნაწილები: ობიექტური და სუბიექტური ფიზიკური
გარემო
ფიზიკური გარემოს მესიჯები
ცენტრები ადრეულ განათლებაში (დეფინიცია და თეორიული
საფუძვლები)
ჯგუფის ცენტრებად მოწყობის პრინციპები (სველი და მშრალი, ხმაურიანი
და წყნარი, ბუნებრივი და არაბუნებრივი სინათლის წყარო, ა.შ.)
განსხვავებული ფიზიკური გარემო ასასკობრივი ჯგუფის მიხედვით
დღის განრიგი
ტრანზიცია
რუტინა
წესები
დიდ და პატარა ჯგუფებში მუშაობა
სასწავლო ცენტრებში ბავშვების გადანაწილება და პარალელური მუშაობა
სააღმზრდელო გარემოს შეფასება (ჩექლისტები, დაკვირვება და ლიკარტის
შკალის ტექსტები)
ცალკეული ცენტრების ( დილის წრე, საღამოს წრე, ხელოვნება, მუსიკა და
მოძრაობა, სამაგიდო, წიგნიერება/მეტყველბა, დრამატული, სენსორული,
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სასწავლო სააღმზრდელო პროგრამა და სწავლების შინაარსი
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•
•
•
•
•
•
•
•
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მეცნიერება, კონსტრუქციული და სხვა საჭიროების შემთხვევაში) და ეზოს
განხილვა:
მნიშვნელობა და დანიშნულება
მოწყობის პრონციპები
საჭირო მასალა
ცენტრის ტიპური აქტივობები
შესაბამისი თამაშის ან აქტივობის ტიპის მნიშნელობა და განვითარება
მასწავლებლის როლი
მიჯაჭვულობა
ურთიერთობა აღმზრდელსა და ბავშვს შორის
ბავშვებს შორის ურთიერთობა
ჯგუფის წესების შემუშავება
პრობლემის გადაჭრის უნარის წახალისება
ხარაჩოს მოდელი
განვითარების უახლოესი ზონა
ვერბალური სტრატეგიები
ვიზუალური სტრატეგიები
ფიზიკური სტრატეგიები
მოდელირება

•
ზეპირი შეკითხვები
ტესტი
•

•
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•

პრაქტიკ
ული,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3
6
დაკვირვება და
შეფასება

შეფასება
შეფასება
ლექცია

შეფასება
ლექცია

2017

მეცნიერული პროცესის უნარები: დაკვირვება, წინაწსარ განსაზღვრა,
გაზომვა, შედარება, კატეგორიზაცია/დაჯგუფება, მონაცემების მოძიება
და კომუნიკაცია
მათემატიკური უნარები: მიმართება „ერთი-ერთზე“, თვლა,
თანმიმდევრობა, ბაზისური ანგარიში, კლასიფიკაცია, გაზომვა,
შედარება, გეომეტრიის საფუძვლები და დროის ცნება
მეცნიერული, მათემატიკური და ბუნების თემები, რომლითაც
ინტერესდებიან ბავშვები (მაგალითად ჯანსაღი კვება, ჩემი სხეული,
ზოოპარკი, ზამთარი, მწერები, ფორმები, დედამიწა და კოსმოსი, დრო
და კალენდარი, და სხვა)
ტიპური აქტივობები (მგ. სამაგიდო თამაშები დახარისხების შესახებ,
მეცნიერული აქტივობები - სხვადასხვა ექსპერიმენტები)
მეცნიერული და მათემატიკური უნარების განვითარების პროცესის
შეფასება
ადრეულ ასაკში წიგნიერების გავითარების ეტაპები და
თავისებურებები
განვითარების შესაფერისი ლიტერატურის შერჩევა
უფროსის ეფექტური კითხვის ტექნიკები
ბეჭდური და წერილობითი სიმბოლოების გაგება და შედგენა
განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე
წიგნიერების წახალისება ცალკეულ ცენტრებში და დღის რუტინაში
მთლიანობითი კითხვის მეთოდი
სახვითი ხელოვნების აქტივობები

პრაქტიკული დავალება
•
•
•
•

•

ობიექტური დაკვირვების თავისებურებები
არაფორმალური შეფასების მეთოდები (ჟურნალი, დღიური, ჩანაწერები,
ჩეკლისტები, ცხრილები)
დაკვრვების მეთოდების შერჩევა დასაკვირვებელი ქცევის, აქტივობის და
პროგრამის შესაფასებლად
დაკვირვების და არაფორმალური შეფასების წარმოება
მონაცემთა შეგროვება

მარნეულის კოლეჯი
8

პრაქტიკ
ული,

1
1

შეფასება
შეფასება

სწავლის
მეთოდი

შეფასების
სისტემა

სავალდებულო
ლიტერატურა

•
•
•
•
•
•
•

2017

დოკუმენტაციის წარმოება
დაკვირვების შედეგების ანალიზი, შეფასება
დამატებითი საკვლევი საკითხების განსაზღვრის მნიშვნელობა
მონაცემებზე დამყარებული რეკომენდაციების შემუშავება
დაკვირვების მონაცემების გაზიარების მნიშვნელობა
ბავშვის პორტფოლიო
მშობელთან შეხვედრების/კონფერენციის მნიშვნელობა და ორგანიზება
ინფორმაციის გაზიარება

•
პრაქტიკული დავალება
ტესტი

ლექცია;
პრაქტიკული მეცადინეობები;
შემთხვევის ანალიზი;
დისკუსია/დებატები;
დემონსტრირების მეთოდი.
მსმენელს უტარდება ლექციები, რომელიც მიმართულია მისი ცოდნის დონის
ამაღლებისკენ და ხდება ძირითადი საკითხების გადაცემა. მას ასევე, უტარდება
სამუშაო ჯგუფში მეცადინეობები, რომლებზეც იმართება
დისკუსიები
ლექციებზე ახსნილი საკითხების გარშემო, ირჩევა კონკრეტული–სიტუაციები,
ასევე, ხდება შეძენილი ცოდნის გამოყენების უნარის გამოვლენა. მასწავლებელი
უხსნის მსმენელს გაურკვეველ საკითხებს. ასეთი სახის მეცადინეობები ხელს
უწყობს აზროვნების ჩამოყალიბებას და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების
გამომუშავებას. ასეთ მეცადინეობებზე გამოიყენება: სავარჯიშო სამუშაოებისა და
დავალებების შესრულება, ტესტებზე მუშაობა, ასევე, სხვა აქტიური მეთოდები:
ჯგუფური და ინდივიდუალური განხილვები.
სასერთიფიკატო გამოცდა ჩატარდება ყოველი სასწავლო კურსის დასრულების
შემდეგ პროფესიული მასწავლებლის, პროფესიული კოლეჯის ხელმძღვანელის
და დამსაქმებელთა წარმომადგენლის თანდასწრებით.
შეფასება ჩატარდება ყოველი თემის დასრულების შემდეგ. გამოყენებული
იქნება შემდეგი შეფასების ინსტრუმენტები:
• ტესტი არჩევითი პასუხებით;
• ტესტი ღია პასუხებით;
• ზეპირი შეკითხვები;
• პრაქტიკული დავალება- დემონსტრირება;
მტკიცებულების ფორმები:
• შევსებული ტესტი;
• შეფასების ფურცელი (ჩეკლისტი);
სწავლის შედეგის ვერდადადსტურების შემთხვევაში მსმენელს უფლება ეძლევა
კიდევ ორჯერ გავიდეს შეფასებაზე.
სასწავლო კურსის რესურსები
ბაგა-ბაღის აღმზრდელ-პედაგოგის სახელმძღვანელო; თბილისი 2015

