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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და

შეფასების მექანიზმები

დამტკიცებულია 2022 წლის 25 თებერვალს
აკადემიური საბჭოს მიერ (ოქმი #4)

პროგრამის სწავლის შედეგები

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება საშუალებას გვაძლევს აღვწეროთ, თუ

რამდენად აღწევენ ჩვენი სტუდენტები სწავლის შედეგებს, რითია ჩვენი პროგრამა

უნიკალური და მონაცემებზე დაყრდნობით მივიღოთ გადაწყვეტილებები. ამასთან,

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება აუცილებელია აკრედიტაციის სტანდარტების

დასაკმაყოფილებლად.

სწავლის შედეგი არის განაცხადი სტუდენტის მოლოდინის შესახებ, თუ რა უნდა

იცოდეს, გაიგოს/გაიაზროს და/ან რისი დემონსტრირება უნდა შეძლოს მან სასწავლო

პროცესის დასრულების შემდეგ.

პროგრამას უნდა ჰქონდეს ნათლად ჩამოყალიბებული სწავლის შედეგები,

რომლებიც შეესაბამება პროგრამის მიზნებს, რაც ასახული იქნება პროგრამის მიზნებისა

და სწავლის შედეგების რუკაზე.

აღნიშნული რუკა შეიძლება შემდეგი ცხრილის სახით გამოვსახოთ.
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პროგრამის

მიზნები

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 1

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 2

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 3

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 4

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 5

ა ✓ ✓ ✓
ბ ✓
გ ✓
დ ✓ ✓
ე ✓ ✓

პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგი პროგრამის დასასრულს უნდა

შეფასდეს, რაც საშუალებას მისცემს უნივერსიტეტს აჩვენონ, რომ საგანმანათლებლო

პროგრამის დასრულებისას სტუდენტებმა მიაღწიეს პროგრამის სწავლის შედეგებს. ეს

უკანასკნელი კი იმის მაჩვენებელიც იქნება, რომ პროგრამის მიზნები მიღწეულია,

რადგან პროგრამის თითოეული მიზანი დაკავშირებულია პროგრამის სწავლის

შედეგ(ებ)თან.

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება წარმოადგენს ერთიან ციკლს და შედგება

ოთხი ეტაპისაგან:

I ეტაპი - პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება;

II ეტაპი - კურიკულუმის ანალიზი, რათა დავრწმუნდეთ, რომ სტუდენტებს

აქვთ შესაძლებლობა მიაღწიონ აღნიშნულ სწავლის შედეგებს;

III ეტაპი - პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება (შეფასების გეგმა და

შეფასების მექანიზმები;

IV ეტაპი - შეფასების შედეგების გამოყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.
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პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება

პროგრამის სწავლის შედეგები აღიწერება იმ სამი კატეგორიის მიხედვით,

რომელსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულების შემდეგ:

 ცოდნა და გაცნობიერება

 უნარი

 პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა

პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს მისანიჭებელ

კვალიფიკაციას და სწავლების საფეხურს. საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო

პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა განსხვავდებოდეს სირთულის მიხედვით. ასევე

მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამის სწავლის შედეგები ასახავდეს იმ ცოდნასა და

უნარებს, რომლებიც პროგრამის კვალიფიკაციის მქონე პირს უნდა ჰქონდეს (იხ.

დანართი 1- ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო).

სწავლის შედეგები უნდა იყოს მიღწევადი, რეალისტური და გაზომვადი (რაც მათ

შეფასებას გულისხმობს).

სასურველია, სწავლის შედეგებში ასახული იყოს ბაზრის მოთხოვნებიც,

რომლებიც დაფუძნებული იქნება შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების

ანალიზზე. შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი გულისხმობს

პროგრამის სწავლის
შედეგების

ჩამოყალიბება

კურიკულუმის
ანალიზი

პროგრამის სწავლის
შედეგების შეფასება

შეფასების შედეგად
პროგრამის

გაუმჯობესება
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იმის დადგენას, თუ აღნიშნულ დარგში რა საჭიროებებია, რა ცოდნა და უნარები

სჭირდებათ დამსაქმებლებს. ანალიზის შედეგად კი შესაბამისი ცოდნა და უნარები

სწავლის შედეგებში უნდა აისახოს. აღნიშნულ ინფორმაციას უნივერსიტეტი მოიპოვებს

დამსაქმებელთა გამოკითხვით, ფოკუს-ჯგუფების მუშაობის შედეგად მონაცემების

შეგროვებით და ა.შ.

იმასათვის, რომ სწავლის შედეგებში ასახული იყოს დარგის სპეციფიკა და შრომის

ბაზრის მოთხოვნები, სწავლის შედეგების შედგენის პროცესში ჩართული უნდა იყვნენ

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, სტუდენტები და კურსდამთავრებულები,

შესაბამისი სფეროს დამსაქმებლები და ა.შ.

სასურველია, მსოფლიოში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებაც

და მსგავსი პროგრამების და/ან დარგობრივი მახასიათებლების სწავლის შედეგების

გადახედვა/გათვალიწინება.

იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება,

მათი ფორმულირებისას უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობს შემდეგი ფორმულით:

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტები შეძლებენ + მოქმედების

გამომხატველი ზმნა + რა ეცოდინებათ, რა უნარები ექნებათ, რა პიროვნული

თვისებების ცვლილება მოხდება მათში.

მაგ: პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეეძლება შეაფასოს

მხატვრული ნაწარმოებს შემოქმედებითი ღირებულება.

აღსანიშნავია, რომ პროგრამის სწავლის შედეგების რაოდენობა არ უნდა იყოს

ძალიან ბევრი. მართებულად მიიჩნევა 6-დან 12-მდე სწავლის შედეგის ჩამოყალიბება.

სწავლის შედეგების ჩამოყალიბებისას, როგორც წესი, იყენებენ ბლუმის

განახლებულ ტაქსონომიას (იხ. დანართი 2). აღნიშნული ტაქსონომია მოიცავს ცოდნისა

და ინტელექტუალური უნარების ექვს პროგრესულ დონეს. თითოეული დონისთვის კი

განსაზღვრულია შესაბამისი ზმნები. აღნიშნული ზმნების გამოყენებით გამარტივდება

სწავლის შედეგ(ებ)ის სირთულის განსაზვრა და ასევე მათი შეფასება.
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კურიკულუმის ანალიზი

პროგრამის სწავლის შედეგები ჩამოყალიბების შემდეგ უნდა აიგოს/გადაიხედოს

კურიკულუმი, რათა დავრწმუნდეთ, რომ სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა მიაღწიონ

შესაბამის სწავლის შედეგებს. ამისათვის საუკეთესო გზაა კურიკულუმის რუკის

შედგენა. ეს უკანასკნელი ასახავს, თუ რომელი სასწავლო კურსებით, აქტივობებითა თუ

კვლევითი კომპონენტებით ვითარდება სტუდენტებში პროგრამის სწავლის შედეგები.

კურიკულუმის რუკა შეიძლება გამოვსახოთ ქვემოთ მოცემული ცხრილის სახით.

სასწავლო

კურსი

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 1

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 2

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 3

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 4

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 5

ა ✓ ✓ ✓
ბ ✓
გ ✓
დ ✓ ✓
ე ✓ ✓

თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგებში უნდა ჩანდეს ბმა პროგრამის

სწავლის შედეგ(ებ)თან, თუკი ვამბობთ, რომ ესა თუ ის კურსი ავითარებს პროგრამის

შესაბამის სწავლის შედეგს.

შესაძლებელია ისიც მიეთითოს, თუ რა დონით ავითარებს ესა თუ ის სასწავლო

კურსი პროგრამის სწავლის შედეგებს.

დონეების აღნიშვნის მაგალითი: 1 - გაცნობა; 2 - გაღრმავება; 3 - განმტკიცება
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სასწავლო

კურსი

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 1

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 2

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 3

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 4

პროგრამის

სწავლის

შედეგი 5

ა 1 1 1

ბ 2

გ 2 2

დ 2 2

ე 3 3 3

კურიკულუმის რუკის ჩამოყალიბების შემდეგ უნდა მოხდეს მისი ანალიზი და

იმის დადგენა, უზრუნველყოფს თუ არა კურიკულუმი პროგრამის სწავლის შედეგების

განვითარებას სტუდენტებში. რუკაზე ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, თუ რამდენი

სასწავლო კურსი ავითარებს პროგრამის თითოეულ სწავლის შედეგს და დადგინდეს,

რამდენად ადეკვატურია ეს რაოდენობა; ზედმეტად ბევრი სასწავლო კურსი ხომ არ

ავითარებს ერთსა და იმავე სწავლის შედეგს ან პირიქით; ხომ არ გვაქვს ისეთი

სავალდებულო სასწავლო კურსი პროგრამაში, რომელიც პროგრამის არც ერთ სწავლის

შედეგს არ ავითარებს; ხომ არ არის პროგრამაში ისეთი სწავლის შედეგი, რომელსაც არც

ერთი სასწავლო კურსი ან/და სხვა აქტივობა არ ავითარებს.

პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგი სამივე დონეზე უნდა განვითარდეს.

პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგისთვის უნდა დადგინდეს სამიზნე

ნიშნული, რომელიც ასახავს მოლოდინს, თუ რა დონით მიაღწევენ სტუდენტები

თითოეულ სწავლის შედეგს. მაგ., სტუდენტების 50% მიიღებს 61 ქულაზე მეტ შეფასებას

პროგრამის პირველ სწავლის შედეგში (იმ შემთავევაში, თუ ამ სწავლის შედეგის

მაქსიმალური შეფასებაა 100 ქულა). იმისათვის, რომ დადგინდეს სამიზნე ნიშნულები,

ჯერ მიზანშეწონილია განისაზღვროს, თუ როგორ შეფასდება სწავლის შედეგები.
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პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება (შეფასების გეგმა და შეფასების მექანიზმები)

მას შემდეგ, რაც კურიკულუმი იმგვარად არის აგებული, რომ უზრუნველყოფს

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას სტუდენტების მიერ, უნდა ჩამოყალიბდეს

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების გეგმა. მნიშნვნელოვანია, რომ

განხორციელებული შეფასება იყოს ვალიდური, სანდო და გამჭვირვალე.

სწავლის შედეგების შეფასების გეგმაში უნდა აისახოს პროგრამის სწავლის

შედეგების შეფასების პერიოდულობა და შეფასების მექანიზმები.

პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა შეფასდეს იმ სასწავლო კურს(ებ)ში,

რომლებშიც კურიკულუმის რუკის მიხედვით ხდება პროგრამის სწავლის შედეგ(ებ)ის

განმტკიცება (სწავლის დონე -3). შესაძლებელია ერთ სასწავლო კურსში პროგრამის

რამდენიმე სწავლის შედეგი შევაფასოთ.

კარგი პრაქტიკაა, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სწავლის შედეგები

შეფასდეს სამაგისტრო და სადისერტაციო ნაშრომებით.

პროგრამის სწავლის შედეგები შეფასების მექანიზმები მოიცავს, როგორც

პირდაპირ, ასევე არაპირდაპირ მეთოდებს:

 პირდაპირი შეფასების მეთოდია ის, რომლის მეშვეობითაც მოწმდება, მიაღწია

თუ არა სტუდენტმა პროგრამის სწავლის შედეგს სტუდენტის მიერ

შესრულებული დავალების მეშვეობით. ეს შეიძლება იყოს ტესტი, გამოცდა,

ესე, პორტფოლიო, სიმულაცია, რეფერატი, საკურსო ნაშრომი,

საკვალიფიკაციო ნაშრომი და ა.შ.

 არაპირდაპირი შეფასების მეთოდებია სტუდენტის მიერ თვითშეფასება (მე-4

კურსელების გამოკითხვა)1, დამსაქმებლის მიერ სტუდენტის შეფასება და ა.შ.

1. პროგრამის მონაწილე სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები;

1 აღნიშნული შეფასება არ აგვერიოს სტუდენტის მიერ კურსის შეფასებასა ან კმაყოფილების კვლევის
შედეგებში.
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2. პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალის/

მასწავლებლების/ მოწვეული პროფესორების გამოკითხვის შედეგები;

3. პროგრამის მონაწილე სტუდენტების აკადემიური მოსწრების

მაჩვენებელი;

4. პროგრამის მონაწილე სტუდენტების სხვა პროგრამაზე გადასვლის

მაჩვენებელი;

5. პროგრამაზე სწავლის მსურველთა რეგისტრირებული განაცხადების

რაოდენობა (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების

შემთხვევაში);

6. პროგრამის კურსდამთავრებულთა დიპლომის საშუალო ქულა (GPA);

7. გარე ქართველი და უცხოელი ექსპერტების შეფასება;

8. პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები;

9. პროგრამის მონაწილე სტუდენტების პროგრამის პროფილის მიხედვით

დასაქმების მაჩვენებელი;

10. პროგრამის მონაწილე სტუდენტების პროგრამის არაპროფილურად

დასაქმების მაჩვენებელი.

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მიზნით, შეიძლება მომზადდეს

კითხვარი, რომელშიც ჩამოთვლილი იქნება პროგრამის სწავლის შედეგები და

სტუდენტები აღნიშნავენ თავიანთ მოსაზრებას, თუ რა დონეზე მიაღწიეს ამა თუ იმ

სწავლის შედეგს. იმავე კითხვარის გაგზავნა შეიძლება დამსაქმებლებთანაც.

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი აღწერილი უნდა იყოს

სწავლის შედეგების შეფასების გეგმაში, რომელშიც უნდა ჩანდეს, თუ რომელი

დავალებით, როდის, ვის მიერ, სტუდენტთა რა რაოდენობაზე შეფასდება პროგრამის

თითოეული სწავლის შედეგი. იმ შემთხვევაში, თუ გამოიყენება რუბრიკა/რუბრიკები

დავალების შესაფასებლად (რაც საუკეთესო პრაქტიკადაა მიჩნეული), ისიც თან უნდა

ერთვოდეს შეფასების გეგმას.
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აღსანიშნავია, რომ სასწავლო კურსში მიღებული საბოლოო შეფასება ვერ

ჩაითვლება პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასებად, რადგან სასწავლო კურსის ქულა

მოიცავს და აფასებს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღმა ბევრ სხვა უნარსა და

ცოდნასაც.

შეფასების შედეგების გამოყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების ყველაზე მნიშვნელოვანია მეოთხე

ეტაპი. მისი პირველადი დამიშნულებაა პროგრამის შეფასება და მისი გაუმჯობესება. ამ

ეტაპზე ხდება მიღებული შედეგების გაანალიზება, შედეგების სამიზნე ნიშნულებთან

დადარება და, პროგრამის გაუმჯობესების მიზნით, მომდევნი აქტივობების

განხორციელება.

ამ ეტაპზე ხდება განსაზღვრა, ხომ არ არის ერთი ან მეტი სწავლის შედეგი,

რომლებსაც სტუდენტების უმრავლესობა სუსტად ან ვერ აღწევს. ასეთის არსებობის

შემთხვევაში ხდება კურიკულუმის რუკასთან მიბრუნება და იმ სასწავლო კურსების

გადახედვა, რომლებიც ავითარებენ აღნიშნულ სწავლის შედეგ(ებ)ს.

მნიშნველოვანია აგრეთვე სტუდენტებთან უკუკავშირი, თუ როგორ მიაღწიეს მათ

პროგრამის სწავლის შედეგებს, რა ძლიერი და სუსტი მხარეები აქვთ.

შეფასების შედეგად შეიძლება განხორციელდეს:

 ცვლილებები სასწავლო კურს(ებ)ის შინაარსში, მის წინაპირობებში,

 ცვლილებები სასწავლო კურსების თანმიმდევრობაში,

 შეიძლება დაემატოს ან ამოიღონ სასწავლო კურს(ებ)ი,

 ცვლილებები შევიდეს სტუდენტთა საკონსულტაციო სერვისებში,

 პროგრამის სწავლის შედეგებში,

 შეფასების მექანიზმსა და ა.შ.

მეოთზე ეტაპზე განხორციელებული ანალიზი და ანალიზის შედეგად მიღებული

ცვლილებები აისახება პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების ანგარიშში.
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პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება მოითხოვს პროგრამის ხელმძღვანელ(ებ)ის,

აკადემიური, მოწვეული პერსონალის, ადმინისტრაციული პერსონალის მჭირდო

თანამშრომლობასა და ჩართულობას.

შეფასება განსხვავებული იქნება დარგების მიხედვით და იმისათვის, რომ

შეიქმნას კურიკულუმის რუკა, განისაზვროს პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების

გეგმა და გაანალიზდეს შეფასების შედეგები, უშუალოდ დარგის სპეციალისტების

ჩართულობაა აუცილებელი.
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დანართი 1

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო

(მხოლოდ 5-8 დონეები - Prof., BA, MA, PhD)

კვალიფიკაციის დონე

კვალიფიკაციის დონე წარმოადგენს ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოში

კვალიფიკაციის სირთულის განმსაზღვრელ ელემენტს, რომელიც აერთიანებს

განზოგადებულ სწავლის შედეგებს − აღმწერებს:

 „ცოდნითადა გაცნობიერებით“- სწავლის ან საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებული

ინფორმაციის, ფაქტების, პრინციპების, თეორიების, თეორიული და პრაქტიკული

მეთოდების ასიმილაციის შედეგი),

 „უნარით“- კონკრეტული დავალების შესრულებისა და პრობლემების გადაჭრისათვის

შესაბამისი ცოდნის გამოყენების შესაძლებლობა)

 „პასუხისმგებლობითა და ავტონომიურობით“- ღირებულებებითა და

დამოუკიდებლობის შესაბამისი ხარისხით პირის მიერ ცოდნისა და უნარების

გამოყენება,

კვალიფიკაციის

დონე

ცოდნა და

გაცნობიერება

უნარი პასუხისმგებლობა და

ავტონომიურობა

დონე 5

Prof.

სწავლის ან/და

საქმიანობის სფეროს

მრავალმხრივი,

სპეციალიზებებული,

თეორიული და

მკაფიოდ განსაზღვრული

აბსტრაქტული და

კონკრეტული

პრობლემების

გადასაჭრელად, ასევე

სწრაფად ცვალებად

(არაპროგნოზირებად)

გარემოში საქმიანობის

პროცეს(ებ)ის

ზედამხედველობა და
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პრაქტიკული ცოდნა

(სრული ზოგადი

განათლების

შემდგომი) და მისი

შესაძლებლობების

(საზღვრების)

გააზრება

კომპლექსური დავალების

შესასრულებლად სწავლის

ან/და საქმიანობის სფეროს

შემეცნებითი და

პრაქტიკული უნარების

ფართო სპექტრის

გამოყენება, მათ შორის,

სათანადო მონაცემების

იდენტიფიცირება, მათი

ანალიზი და შეფასება.

იდეებისა და

ინფორმაციის

სტრუქტურირებულად

დათანმიმდევრულად

გადაცემა

სპეციალისტებისა და

არასპეციალისტებისათვის

კონტექსტისათვის

შესაბამისი ფორმებით,

ინფორმაციისა და

კომუნიკაციის

ტექნოლოგიების

გამოყენებით.

მართვა პროფესიული

ეთიკის პრინციპების

დაცვით;

სხვების საქმიანობაზე

პასუხისმგებლობის

აღება; საკუთარი და

სხვების საქმიანობის

შეფასება და

გაუმჯობესებაზე

ზრუნვა; საკუთარი

სწავლის

მიმართულებების

განსაზღვრა და

სწავლის

დამოუკიდებლობის

მაღალი ხარისხით

განხორციელება.

დონე 6

BA

სწავლის ან/და

საქმიანობის სფეროს

ფართო (სრული

ზოგადი განათლების

სწავლის ან/და

საქმიანობის სფეროსათვის

დამახასიათებელი

შემეცნებითი და

კომპლექსურ,

არაპროგნოზირებად

სასწავლო ან/და

სამუშაო გარემოში
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შემდგომი) ცოდნა,

რომელიც მოიცავს

თეორიებისა და

პრინციპების

კრიტიკულ

გააზრებასა და

ცოდნის ზოგიერთ

უახლეს ასპექტს.

პრაქტიკული უნარების

გამოყენება რთული და

გაუთვალისწინებული

პრობლემების

გადაჭრისათვის.

კვლევითი ან

პრაქტიკული ხასიათის

პროექტის/ნაშრომის

განხორციელება

წინასწარგანსაზღვრული

მითითებების

შესაბამისად.

სფეროსთვის

დამახასიათებელი

მონაცემების შეგროვება და

განმარტება, ასევე

განყენებული მონაცემების

ან/და სიტუაციების

ანალიზი სტანდარტული

და ზოგიერთი უახლესი

მეთოდის გამოყენებით;

სათანადო დასკვნების

ჩამოყალიბება, რომლებიც

ითვალისწინებენ

შესაბამის სოციალურ,

სამეცნიერო ან/და ეთიკურ

საკითხებს. იდეების,

განვითარებაზე

ორიენტირებული

საქმიანობის წარმართვა

და მასზე

პასუხისმგებლობის

აღება.

საკუთარი საქმიანობის

ეთიკის პრინციპების

დაცვით

განხორციელება.

საკუთარი და სხვების

უწყვეტი პროფესიული

განვითარების

დაგეგმვა და

განხორციელების

ხელშეწყობა.

საკუთარი შემდგომი

სწავლის საჭიროებების

დადგენა და

დამოუკიდებლობის

მაღალი ხარისხით

განხორციელება.
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არსებული პრობლემებისა

და

გადაჭრის გზების შესახებ

სპეციალისტებთან და

არასპეციალისტებთან

კომუნიკაცია

კონტექსტისათვის

შესაბამისი ფორმებით,

ინფორმაციისა და

კომუნიკაციის

ტექნოლოგიების

გამოყენებით.

დონე 7

MA

სწავლის ან/და

საქმიანობის სფეროს

ღრმა, სისტემური

ცოდნა და მისი

კრიტიკული

გააზრება, რომელიც

მოიცავს სწავლის

ან/და საქმიანობის

სფეროს ზოგიერთ

უახლეს მიღწევებს და

ქმნის საფუძველს

ინოვაციებისათვის,

ახალი, ორიგინალური

იდეების

განვითარებისათვის.

უცნობ ან

მულტიდისციპლინურ

გარემოში რთული

პრობლემების

გადაწყვეტის ახალი,

ორიგინალური გზების

ძიება ან/და კვლევის

დამოუკიდებლად

განხორციელება,

აკადემიური

კეთილსინდისირების

პრინციპების დაცვით,

უახლესი მეთოდებისა და

მიდგომების გამოყენებით.

კომპლექსური,

არაპროგნოზირებადი

ან

მულტიდისციპლინური

სასწავლო ან/და

სამუშაო გარემოს

მართვა და ადაპტირება

ახალი სტრატეგიული

მიდგომების

მეშვეობით.

პროფესიული ცოდნისა

და პრაქტიკის

განვითარებაში

წვლილის შეტანა.
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რთული ან არასრული

ინფორმაციის (მათ შორის,

უახლესი კვლევების)

კრიტიკული ანალიზი,

ინფორმაციის

ინოვაციური სინთეზი,

შეფასება და დასკვნების

ჩამოყალიბება,

რომლებშიც აისახება

სოციალური და ეთიკური

პასუხისმგებლობები.

საკუთარი დასკვნების,

არგუმენტების და

კვლევის შედეგების

წარდგენა, როგორც

აკადემიურ

ასევე,პროფესიული

საზოგადოებისთვის

აკადემიური ეთიკის

სტანდარტების დაცვით.

სხვების საქმიანობასა

და პროფესიულ

განვითარებაზე

პასუხისმგებლობის

აღება; საკუთარი

სწავლის

დამოუკიდებლად

წარმართვა.

დონე 8

PhD

სწავლის ან/და

საქმიანობის სფეროს

უახლეს მიღწევებზე

დამყარებული ცოდნა,

რომელიც არსებული

ცოდნის

გაფართოებისა თუ

აკადემიური

კეთილსინდისიერების

პრონციპების დაცვით

კვლევის დაგეგმვა და

განხორციელება; ახალი

კვლევითი ან

ანალიტიკური

აკადემიურ ან/და

პროფესიულ

კონტექსტში უახლეს

მიღწევებზე

დამყარებული

კვლევითი პროექტების

ან/და განვითარებაზე
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ინოვაციური

მეთოდების

გამოყენების

საშუალებას იძლევა,

მათ შორის,

მულტიდისციპლინურ

ან

ინტერდისციპლინურ

კონტექსტში.

სწავლის ან

საქმიანობის სფეროს

სისტემური და

კრიტიკული

გააზრება.

მეთოდების ან/და

მიდგომების შემუშავება,

რომელიც ახალი ცოდნის

შექმნაზეა

ორიენტირებული

(საერთშორისო

რეფერირებადი

პუბლიკაციისათვის

აუცილებელი

სტანდარტის დონეზე);

ახალი, რთული და

წინააღმდეგობრივი

იდეებისა და მიდგომების

კრიტიკული ანალიზი,

სინთეზი და შეფასება,

რითაც ხდება

კომპლექსური

პრობლემების

გადაჭრისათვის სწორი და

ეფექტური

გადაწყვეტილების

დამოუკიდებლად მიღება

(კვლევასა ან/და

ინოვაციაში). არსებულ

ცოდნასთან

ურთიერთკავშირში ახალი

ცოდნის

ორიენტირებული

ღონისძიებების

განხორციელება

ხელმძღვანელობითი,

აკადემიური ან/და

პროფესიული

კეთილსინდისიერების

პრინციპების დაცვით,

ასევე ინოვაციურობისა

და დამოუკიდებლობის

დემონსტირირებით.
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დასაბუთებულად,

გარკვევით წარმოჩენისა

და გადაცემის უნარი

როგორც კოლეგების, ასევე

ფართო

საზოგადოებისათვის.

ადგილობრივ და

საერთაშორისო დონეზე

გამართულ თემატურ

დისკუსიებში

მონაწილეობის უნარი.
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დანართი 2

ბლუმის განახლებული ტაქსონომია

1. ცოდნა - ფაქტებისა და ძირითადი კონცეფციების ამოცნობა და გახსენება.

საკვანძო ზმნები: განსაზღვრა, ჩამოთვლა, ამორჩევა, მოძიება, დასახელება, გახსენება,

დაკავშირება, ჩვენება, გამოსახვა, ამორჩევა, თქმა, მონიშვნა, პოვნა, იდენტიფიცირება,

ცნობა, დასახელება, და სხვა.

2. გაგება - იდეებისა და კონცეფციების ახსნა. ამა თუ იმ თეორიის, საკითხის, მოვლენის

ახსნა, შეჯამება, კლასიფიცირება. ერთი და იგივე ინფორმაციის სხვადასხვანაირად

გამოთქმა და/ან მაგალითის მოყვანა. ნასწავლი ინფორმაციის გააზრება და

ინტერპრეტაცია.

შექმნა

შეფასება

ანალიზი

გამოყენება

გაგება

ცოდნა
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საკვანძო ზმნები: აღწერა, განხილვა, კლასიფიცირება, შედარება, შეპირისპირება,

კონტრასტი, ახსნა, ილუსტრირება, ამორჩევა, თარგმნა, ინტერპრეტირება,

მიმოხილვა, გამოკვეთა, დაკავშირება, პერიფრაზირება, შეჯამება, განმარტება,

შეცვლა, მითითება და სხვა.

3. გამოყენება - ინფორმაციის/ნასწავლი მასალის გამოყენება ახალ სიტუაციაში.

იდეებისა და კონცეფციების გამოყენება პრობლემის გადასაწყვეტად. შექმნა შეფასება

ანალიზი გამოყენება გაგება ცოდნა პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და

შეფასება

საკვანძო ზმნები: გამოყენება, დანერგვა, ექსპერიმენტირება, მოდელირება,

ორგანიზება, ამორჩევა, დემონსტრირება, გადაჭრა, გაანგარიშება, შეცვლა, გამოთვლა,

ილუსტრირება, მოდიფიცირება, ოპერირება, პრაქტიკაში გამოყენება, პროგნოზირება,

წარმოება და სხვა.

4. ანალიზი - იდეებს შორის კავშირის დანახვა. განსხვავებული ცნებების

მახასიათებლების, პროცესებისა ან მოვლენების შედარება აზრის გამოთქმისა და

მსჯელობის გარეშე. ინფორმაციის შემადგენელ კომპონენტებად დაშლა მათ შორის

ურთიერთკავშირისა და სტრუქტურის გაგების მიზნით.

საკვნძო ზმნები: განსხვავება, ორგანიზება, კონტრასტი, შედარება, ანალიზი,

კლასიფიცირება, აღმოჩენა, გამოყოფა, გამოპირობება, გაყოფა, შემოწმება,

ინსპექტირება, შემოწმება, გამარტივება, რანჟირება, კლასიფიცირება, დანაწილება,

შეპირისპირება, დიფერენცირება, გამორჩევა, დაყოფა, დაკავშირება, განცალკევება,

კატეგორიზაცია და სხვა.
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5. შეფასება - გადაწყვეტილებისა და/ან პოზიციის დასაბუთება/გამართლება. ცნებების,

პროცესების, იდეების სირთულეებისა და შეზღუდვების განხილვა.

აზრის/მოსაზრების ჩამოყალიბება რაიმე მოვლენისა თუ იდეეს გარშემო და მისი

გაკრიტიება ან მხარდაჭერა.

საკვნძო ზმნები: არგუმენტირებული მსჯელობა, შექება, განსაზღვრა,

შეჯამება/შეჯერება, შეთანადება, გადაწყვეტა, დაცვა, უარყოფა, მხარდაჭერა,

გაკრიტიკება, შეფასება, აღრიცხვა, დასკვნის გაკეთება, დარწმუნება,

რეკომენდაციების მომზადება, ვალიდაცია, გაზომვა, უპირატესობის მინიჭება და

სხვა.

6. შექმნა - ახალი ან ორიგინალური ნაშრომის შექმნა. ნასწავლი ცნებებისგან

განსხვავებული ახალი ცნების შექმნა, ან ნასწავლი ცნების გამოყენება რაღაც ახლის

შესაქმნელად.

საკვანძო ზმნები: აგება, აწყობა, დიზაინი, განვითარება, ფორმულირება, გამოძიება,

ავტორობა, ცვლილება, შედგენა, კონსტრუირება, შექმნა, გამოგონება, მაქსიმიზირება,

მინიმიზირება, მოდიფიცირება, დაგეგმვა, დაწყება, ვარაუდი, გადაჭრა, ტესტირება

და სხვა. პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და შეფასება 20 -?


