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დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 
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დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანია დაწყებითი განათლების საგნის/
საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლის მომზადება, რომელიც ფლობს I - IV კლასების ქართულის, 
მათემატიკისა და ბუნებისმეტყველების საგნობრივ კომპეტენციებს, დამატებით V - VI კლასის 
ქართულის, მათემატიკისა და ბუნებისმეტყველებიდან ერთ-ერთს, ორს ან ყველა საგნის 
კომპეტენციას;

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 300 კრედიტს მოიცავს. 

სასწავლო გეგმა შედგება სავალდებულო და არჩევითი საგნებისგან. 

სავალდებულო საგანი – სტუდენტმა აუცილებლად უნდა აიღოს ამ საგნის კრედიტი.

საგნობრივი დისციპლინის ბლოკის საგნები: IV კურსის გაზაფხულის სემესტრსა და V კურსის 
შემოდგომის სემესტრში სტუდენტმა   დამატებით  უნდა აირჩიოს   V - VI კლასების  ერთ-ერთი 
(ქართულის, მათემატიკისა და ბუნებისმეტყველების)  საგნობრივი დისციპლინის ბლოკი.  

არჩევითი საგანი – IV კურსის გაზაფხულის სემესტრსა და V კურსის შემოდგომის სემესტრში 
სტუდენტმა არჩევითი საგნებიდან და/ან საგნობრივი დისციპლინის ბლოკის საგნებიდან  
(1 სავალდებულო ბლოკის საგნების გარდა) უნდა აირჩიოს 20 კრედიტი. 

წელიწადში სტუდენტს შეუძლია აიღოს 60–65 კრედიტი. შესაბამისად, სემესტრში 
შესაძლებელია 30–35 კრედიტის აღება, თუმცა კრედიტების რაოდენობამ 65–ს არ უნდა 
გადააჭარბოს. 



I კურსი

შემოდგომის სემესტრის სავალდებულო საგნები: შესავალი ფილოსოფიაში, შესავალი 
პედაგოგიკაში, უცხო ენა, ქართული ენის გრამატიკა 1, ფონეტიკის და მართლმეტყველების 
საფუძვლები, რიცხვები და მოქმედებები 1.

გაზაფხულის სემესტრი სავალდებულო საგნები:  საქართველოს განათლების სისტემის 
სამართლებრივი საფუძვლები, პედაგოგიკა1, უცხო ენა, ქართული ენის გრამატიკა 2, ძველი 
ქართული ლიტერატურა, რიცხვები და მოქმედებები 2.

II კურსი

შემოდგომის სემესტრის სავალდებულო საგნები: პედაგოგიკა2, ზოგადი ფსიქოლოგია, ახალი 
ქართული ლიტერატურა, ალგებრა და კანონზომიერებები, გეომეტრია და სივრცის აღქმა 1, 
ბუნებისმცოდნეობა 1, ბუნებისმცოდნეობა 2

გაზაფხულის სემესტრის სავალდებულო საგნები:  განათლების ისტორია და თანამედროვეობა, 
განვითარების თეორიები, ინკლუზიური განათლება, უახლესი ქართული ლიტერატურა, 
გეომეტრია და სივრცის აღქმა 2, ბუნებისმცოდნეობის სწავლების მეთოდიკა/პრაქტიკით, 
გეოგრაფიის ზოგადი კურსი, საქართველოს გეოგრაფია

III კურსი

შემოდგომის სემესტრის სავალდებულო საგნები: აკადემიური წერა, მეტყველების კულტურის 
საკითხები, კითხვის თანამედროვე სტრატეგიები, ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება, 
გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკა/პრაქტიკით, ისტორიის ზოგადი კურსი, საქართველოს 
ისტორია.

გაზაფხულის სემესტრის სავალდებულო საგნები:  სასკოლო გარემო და მოზარდის 
ჯანმრთელობა, სასწავლო პროცესის ორგანიზაცია და პრაქტიკა, საგანმანათლებლო 
ტექნოლოგიები, საყმაწვილო ლიტერატურა, კითხვის თანამედროვე სტრატეგიები, მათემატიკის 
დაწყებითი კურსის სწავლების მეთოდიკა/პრაქტიკით, ისტორიის სწავლების მეთოდიკა/
პრაქტიკით, პედაგოგიური პრაქტიკა (5 კრედიტი).

IV კურსი

შემოდგომის სემესტრის სავალდებულო საგნები: პედაგოგის პროფესიული ხელოვნება, 
სამოქალაქო განათლება, ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა/პრაქტიკით, 
ქართული ენის პრაქტიკული კურსი, პედაგოგიური პრაქტიკა (10 კრედიტი)

გაზაფხულის სემესტრის სავალდებულო საგნები: განათლება და ბავშვთა უფლებები, 
საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ფოლკლორისა და მითოლოგიის საფუძვლები, ელემენტარული 
მათემატიკა,  პედაგოგიური პრაქტიკა (10 კრედიტი)



გაზაფხულის სემესტრის არჩევითი დისციპლინების ბლოკის/V-VI კლასები/ საგნები:

	 ფოლკლორისა და მითოლოგიის საფუძვლები

	 ელემენტარული მათემატიკა

	 ბუნებისმცოდნეობა 3

გაზაფხულის სემესტრის არჩევითი საგნები: უცხო ენა, პედაგოგის პროფესიული ხელოვნება, 
პედაგოგიური პრაქტიკა, პედაგოგიური კვლევა-პრაქტიკული კურსი, სახვითი ხელოვნება-
პრაქტიკა და თეორია/1-ლი ეტაპი/, მუსიკა და სამყარო.

V კურსი

შემოდგომის სემესტრი სავალდებულო საგნები:  პედაგოგიური კვლევის საფუძვლები, 
ინტერკულტურული განათლება,  რელიგიის ისტორია, პედაგოგიური პრაქტიკა (5 კრედიტი)

შემოდგომის სემესტრი არჩევითი დისციპლინების ბლოკის/V-VI კლასები/ საგნები:

	 ლიტმცოდნეობის საფუძვლები

	 მათემატიკის დაწყებითი კურსის მეცნიერული საფუძვლები

	 ბუნებისმცოდნეობა 4

შემოდგომის სემესტრი არჩევითი საგნები: სახალისო მათემატიკა, სახვითი ხელოვნება-
პრაქტიკა და თეორია/მე-2 ეტაპი/,უცხო ენა, პედაგოგის პროფესიული ხელოვნება, პედაგოგიური 
პრაქტიკა, პედაგოგიური კვლევა-პრაქტიკული კურსი, სახვითი ხელოვნება-პრაქტიკა და 
თეორია/1-ლი ეტაპი/, მუსიკა და სამყარო.

გაზაფხულის სემესტრის სავალდებულო საგნები: სამაგისტრო ნაშრომი (30 კრედიტი)

სტუდენტებისთვის საჭირო ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ შემდეგ მისამართებზე:
https://www.tsu.ge/ge/studpage;
ფაკულტეტის  ვებ-გვერდზე: https://www.tsu.ge/ge/faculties/psychology/aipqds45ftx01ir/
ასევე,  ფაკულტეტის  სასწავლო  პროცესის  მართვის  სამსახურში  და
სტუდენტთა  მომსახურების  ცენტრში
ჭავჭავაძის გამზ. 11, თსუ III კორპუსი, ოთახი 107 და 110




