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აბსოლუტური ჩაფლობა მეორე ენის სწავლების
სტრატეგია: სწავლების /
ინსტრუქციის
ენა
არის
მოსწავლისთვის
მეორე
(ე2), ან უცხო ენა(ე3). მშობლიურ ენას (ე1) კი არანაირი სტატუსი არ აქვს.
აბსტრაქცია - სააზროვნო
უნარ-ჩვევა,
რომლის
დროსაც
ხდება
ცალკე
მხარეების ან თვისებების
განყენება და განზოგადება.

ადრესანტი - მოსაუბრე
(ოპოზიციაში
`მოსაუბრე
მსმენელი~); ისევე, როგორც ადრესატი, კომუნიკაციური სიტუაციის ერთერთი უმთავრესი კომპონენტია.

–
Երկրորդ լեզվի ուսուցման
ռազմավարություն` ուսուցման/հրահանգի
լեզուն
աշակերտի համար երկրորդ
(լ2), կամ օտար լեզուն (լ3) է:
Իսկ մայրենի լեզուն (լ1), ոչ
մի կարգավիճակ չունի:
ԱԲՍՏՐԱԿՑԻԱ `
–
ՎԵՐԱՑԱՐԿՈՒՄ
Մտածողական հմտու-թյունկարողություն, որի ժամանակ
տեղի է ունենում
առանձին
կողմերի
կամ
հատկությունների
վերացարկում և ընդհանրացում:
ԱԴՐԵՍԱՆՏ
–
Խոսող
(«խոսող-լսող»
հակադրության մեջ): Այնպես,
ինչպես
և
ադրեսատը`
հասցեատերը,
հաղորդակցական
իրավիճակի
կարևորագույն
բաղադրիչներից մեկն է:
ԲԱՑԱՐՁԱԿ

ԹԱՓԱՆՑՈՒՄ

ԱԴՐԵՍԱՏ, ՀԱՍՑԵԱՏԵՐ – Նա,
ადრესატი
ვისაც
դիմում
է
խոսողը,
მიმართავს
მოსაუბრე, ում
իրաკომუნიკაციური სიტუაციის հաղորդակցական
կարևորագույն
ერთ-ერთი
უმთავრესი վիճակի
մեկն
է:
კომპონენტი;
იხ. բաղադրիչներից
Տե՛ս`ԱԴՐԵՍԱՆՏ
ადრესანტი.
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ავტონომიური
(სწავლა)
_
იხ.
თვითმართული
(სწავლა)
აზროვნების დონეები _
გამოყოფენ
აზროვნების
შემდეგ დონეებს: ცოდნა,
გაგება,
გამოყენება,
ანალიზი,
სინთეზი
და
შეფასება. აზროვნების ეს
დონეები
საფეხურებს
ქმნიან,
სადაც
ყოველი
მომდევნო დონე უფრო
რთულდება და მოიცავს
ერთ ან რამდენიმე წინა
დონეს. ცოდნა, გაგება და
გამოყენება
აზროვნების
ქვედა დონეში მოიაზრება,
ხოლო ანალიზი, სინთეზი
და შეფასება კი
–
აზროვნების ზედა დონეში.

აკადემიური მოსწრება სასწავლო პროცესის მოცემულ ეტაპზე მოსწავლის
მიერ მიღწეული შედეგების
შეჯამებული
შეფასება
საგნობრივი პროგრა-მებით
გათვალისწინებული
მო-
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ԻՆՔՆԱՎԱՐ (ՈՒՍԱՆՈՒՄ) –
Տե՛ս`
ինքնակառավարվող
(ուսանում)
ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐ
–
Առանձնացնում
են
մտածողության
հետևյալ
մակարդակները` գիտե-նալ,
ըմբռնել, կիրառել, վերլուծել,
համադրել
և
գնահատել:
Մտածողության
այս
մակարդակները ստեղծում են
աստիճաններ,
որտեղ
մտածողության
յուրաքանչյուր
մակարդակ
ավելի
է
բարդանում
և
ներառում մեկ կամ մի քանի
նախորդ
մակարդակները:
Գիտենալը,
ըմբռնելը և
կիրառելը ցածր մակար-դակի
վրա են, իսկ վերլուծելը,
համադրելը և գնահատելը`
բարձր
մտածողու-թյան
մակարդակի:
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ
ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒ -ԹՅՈՒՆ
–
Ուսումնական
գործընթացի
տվյալ փուլում աշակերտի
կողմից
ձեռքբերված
արդյունքների
ամփոփված
գնահատում`

თხოვნებით.

აკადემიური
ხარისხი
ენიჭება პირს უმაღლესი
საგანმანათლებლო
სასწავლებლის ამა თუ იმ
საფეხურის (საბაკალავრო,
სამაგისტრო, სადოქტორო)
დამთავრებისას.
2001
წლიდან ევროპაში აკადემიური
ხარისხის
მეტნაკლებად ერთიანი სისტემა
(ბოლონიის
პროცესი)
შეიქმნა, რომლის მიხედვითაც ევროპის ძირითადი
ქვეყნების უმაღლესი სასწავლებლები
კურსდამთავრებულებს შესაბამისი
საფეხურის
დამთავრების
შემდეგ სამი ტიპის სამეცნიერო ხარისხს ანიჭებენ:
ბაკალავრის, მაგისტრისა
და დოქტორის ხარისხს.
საქართველო 2005 წლიდან
შეუერთდა
ბოლონიის
პროცესს.

აკრედიტაცია - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწე-
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առարկայական ծրագրերով
նախատեսված պահանջների
հիման վրա:
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ –
Շնորհվում
է
անձին
բարձրագույն
կրթական
հաստատության այս կամ այն
աստիճանն (բակալավրիատ,
մագիս-տրատուրա,
դոկտորան-տուրա)
ավարտելիս:
2001
թվականից
Եվրոպայում
ստեղծվել է ակադեմիական
աստիճանի այս կամ այն
չափով
միասնական
համակարգ
(Բոլոնիայի
գործընթաց), որի համաձայն
Եվրոպայի
հիմնական
երկրների
բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների
շրջանավարտներին,
համապատասխան
աստիճանն
ավարտելուց
հետո, երեք տիպի գիտական
աստիճան
են
շնորհում.
բակալավրի, մագիստրոսի և
դոկտորի: Վրաստանը 2005
թվա-կանից
միացել
է
Բոլոնիայի գործընթացին:
ԼԻԱԶՈՐԱԳՐՈՒՄ – Հանրակրթական
հաստատությու-

სებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესის ზოგადი
განათლების
ეროვნული
მიზნების დოკუმენტთან, ეროვნულ სასწავლო გეგმებთან და საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
დადგენილ
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების ნორმატივებთან
შესაბამისობის
დადასტურება.
ანალიზი - სააზროვნო
უნარ-ჩვევა,
რომლის
დროსაც ხდება მთლიანი
საგნის ცალკე ნაწილების,
მხარეების და თვისებების
გამოყოფა
ადამიანის
წარმოდგენაში.
ასერტულობა - ადამიანის
უნარი, თამამად გამოხატოს
საკუთარი აზრი სხვისი შეურაცხყოფის გარეშე და
სხვებთან დაამყაროს ეფექტური
კომუნიკაცია.
ამ
დროს ადამიანი პატივს
სცემს საკუთარ თავს და
სხვებს. ასერტულობა აძლევს ადამიანს სხვებთან ღია
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նում ընթացող ուսում-նական
գործընթացի`
Ընդհանուր
կրթության
ազգային
նպատակների
փաստաթղթին,
Ազգային
ուսումնական պլաններին և
Վրաստանի կրթության և
գիտության
նախարարության կողմից սահմանված
հանրակրթական
հաստատությունների
նորմատիվներին
համապատասխանության հավաստում:
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ – Մտածողական
հմտությունկարողություն, որի ժամանակ
կատարվում
է
ամբողջ
առարկայի առանձին մասերի,
կողմերի և հատկանիշների
առանձնացում
մարդու
պատկերացման մեջ:
ԱՍԵՐՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ` ԱՆՇԱՀԱԽՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
– Մարդու
ունակություն,
համարձակորեն
արտահայտել
սեփական կարծիքն, առանց
ուրիշին
վիրավորելու
և
մյուսների հետ հաստատել
արդյունավետ
հաղորդակցություն:
Այս
ժամանակ մարդ հարգում է

კომუნიკაციის საშუალებას.
ასერტული ქცევა აძლევს
საშუალებას ადამიანს რომ
დაიცვას საკუთარი პოზიცია,
მაშინაც კი, როცა სხვებს
განსხვავებული აზრი აქვთ.

ატესტატი - დოკუმენტი,
ადასტურებს
რომელიც
პირის მიერ საბაზო ან
საშუალო
ზოგადსაგანმანათლებლო
სასწავლო
დაწესებულების
დასრულებას.
აქტივობა - მასწავლებლის
მიერ
დაგეგმილი
მოსწავლეთა
ქმედება,
რომელიც სასწავლო მიზნის მიღწევას ემსახურება.
მიზნიდან
გამომდინარე,
მასწავლებელმა შეიძლება
დაგეგმოს
ერთი
ან
რამდენიმე აქტივობა და,
ასევე,
მათი
ჩატარების
თანამიმდევრობა.
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իրեն
և
ուրիշներին:
Ասերտիվությունը
մարդուն
տալիս է ուրիշների հետ բաց
հաղորդակցման
հնարավորություն:
Անշահախնդիր
պահվածքը
մարդուն
հնարավորություն է տալիս
պաշտպանել
սեփական
դիրքորոշումը, նույնիսկ այն
ժամանակ, երբ ուրիշներն
ունեն տարբերվող տեսակետ:
ԱՏԵՍՏԱՏ` ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ – Փաստաթուղթ, որը
հավաստում է անձի կողմից
հիմնական կամ միջնակարգ
հանրակրթա-կան
ուսումնական
հաստատությունն ավարտելը:
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ`
ԳՈՐԾՈՒՆԵ -ՈՒԹՅՈՒՆ
–
Աշակերտների`
ուսուցչի
կողմից
պլանավորած
գործողու-թյուն,
որը
ծառայում է ուսումնական
նպատակին
հասնելուն:
Ելնելով
նպատակից`
ուսուցիչը
կարող
է
պլանավորել մեկ կամ մի
քանի գործունեություն և նաև
դրանց անցկացման հաջորդականությունը:

აქტიური
მოსმენა
ეფექტური
კომუნიკაციის
საფუძველი,
რომლის
დროსაც მსმენელი ამახვილებს
ყურადღებას
მოსაუბრესა
და
მის
ნათქვამზე. კარგ მსმენელს
უნდა
შეეძლოს
მოსმენილის შინაარსის საკუთარი
სიტყვებით გადმოცემა.
აღრიცხვის ფურცელი მასწავლებლის
მიერ
მოსწავლეებისთვის მიცემული ამა თუ იმ დავალების
აღრიცხვის
საშუალება
ცხრილის ან სხვაგვარი
ფორმით.
ბაკალავრიატი - აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხური,
სასწავლო
პროგრამების
ერთობლიობა, რომელიც,
ძირითადად,
ითვალისწინებს შესაბამისი სპეციალობების
თეორიული
საფუძვლების სწავლებას,
რაც აუცილებელია პირის
მაგისტრატურაში შემდგომი
სწავლისათვის ან მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის;
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ՈՒՆԿՆԴՐՈՒՄ
–
ԱԿՏԻՎ
Արդյունավետ
հաղորդակցության
հիմքն
է,
որի
ժամանակ
լսողն
ուշադրությունը կենտրոնաց-նում
է խոսողի և նրա ասածի վրա:
Լավ ունկնդրողը պետք է
կարողանա
լսածի
բովանդակությունն
իր
բառերով հաղորդել:
ԹԵՐԹԻԿ
–
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
Ուսուցչի
կողմից
աշակերտներին տրված այս
կամ
այն
առաջադրանքի
հաշվառ-ման
միջոց`
աղյուսակի տեսքով կամ այլ
կերպ:
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
–
Ակադեմիական
բարձրագույն
կրթության
առաջին
աստիճան,
ուսումնական
ծրագրերի
ամբողջություն,
որը,
հիմնականում,
նախատեսում
է
համապատասխան
մասնագիտությունների
տեսական
հիմունքների ուսուցում, որը
պարտադիր
է
մագիստրատուրայում անձի
հետագա ուսանման
կամ
ստացած
որակավորումով

გაგება
აზროვნების
ქვედა დონის უნარ-ჩვევა;
ზოგადად, იგი გულისხმობს
ნასწავლი მასალის მნიშვნელობის წვდომას.

გაკვეთილი - სწავლისათვის
განკუთვნილი
დროის სტრუქტურირებული პერიოდი. არსებობს
გაკვეთილის
სხვადასხვა
ფორმატი. კერძოდ, (1)
ერთი მასწავლებელი და
ბევრი
მოს-წავლე;
(2)
კერძო მეცადინეობა: ერთი
მასწავლებელი და ერთი
მოსწავლე; (3) ფორმალური
სწავლის
დრო
მასწავლებლის
გარეშე
სახელმძღვანელოებისა და
მულტიმედიის
გამოყენებით;
(4)
ვიდეოკონფერენცია:
საშუალებას
იძლევა, სხვადასხვა სივრცეში (ოთახში) განთავსებულ მოსწავლეებსა და
მასწავლებელს,
ერთობლივად წარმართონ სასწავლო პროცესი.

9

աշխատելու համար:
–
ՀԱՍԿԱՆԱԼԸ
Մտածողության
ստորին
մակարդակի
հմտությունկարողություն է: Ընդհանուր
առմամբ, այն նկատի ունի
սովորած նյութի իմաստի մեջ
թափանցում:
ԴԱՍ – Սովորելու համար
տրամադրված
ժամանակի
կառուցքավորված
ժամանակամիջոց: Գոյություն ունեն
դասի տարբեր ձևաչափեր:
Մասնավորա-պես` (1) մեկ
ուսուցիչ և շատ աշակերտ, (2)
մասնավոր
պարապմունք.
մեկ ուսուցիչ և մեկ աշակերտ,
(3) ֆորմալ
ուսանման
ժամանակ առանց ուսուցչի`
դասա-գրքերի
և
մուլտիմեդիայի
օգտագործմամբ, (4) տեսակոնֆերանս.
հնարավորություն է տալիս, որ տարբեր
տարածքներում
(սենյակներում) գտնվող աշակերտ-ները
և
ուսուցիչը
միասնաբար
վարեն
ուսումնական
գործընթացը:

გაკვეთილის გეგმა (სცენარი) მასწავლებელი
ადგენს გაკვეთილის გეგმას,
რომელიც
განსაზღვრავს
გაკვეთილის სტრუქტურას.
გაკევთილის გეგმას გაკვეთილის სცენარსაც უწოდებენ. გაკვეთილის გეგმა
მოიცავს
გაკვეთილის
მიზანს, შესაბამის აქტივობებს, მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმას, დროის
განაწილებას, რესურსების
ჩამონათვალს და შეფასებას. გაკვეთილის ყოველი
აქტივობის
შესრულება
(როგორც მასწავლებლის,
ისე მოსწავლისა) გაწერილი უნდა იყოს დროში.
გაკვეთილის
სასწავლო
მიზანი - იმ ცოდნისა და
უნარ-ჩვევების
ერთობლიობა, რომელსაც უნდა
მივაღწიოთ
გაკვეთილის
ბოლოს. სასწავლო მიზანი
მასწავლებლისთვის სასწავლო პროცესის დაგეგმვის
მნიშვნელოვანი
ინსტრუმენტია და იგი განსაზღვრავს გაკვეთილის სასწავლო აქტივობის შინაარსს.
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ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ (ՍՑԵՆԱՐ) –
Ուսուցիչը կազմում է դասի
պլան, որը սահմանում է
դասի կառուցվածքը: Դասի
պլանը անվանում են նաև
դասի սցենար: Դասի պլանն
ընդգրկում է դասի նպատակը,
համապատաս-խան
գործունեություններ,
աշակերտների
կազմակերպման ձևը, ժամանակի
բաշխումը,
ռեսուրսների
ցանկը և գնահատումը: Դասի
ամեն
գործու-նեության
իրականացումը
(ինչպես
ուսուցչի,
այնպես
էլ
է
աշակերտի)
պետք
ժամանակակարգված լինի:
ԴԱՍԻ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

–
Այն գիտելիքի և
հմտությունկարողությունների
միասնականություն,
որին
պետք է հասնենք դասի
վերջին:
Ուսումնական
նպատակը ուսուցչի համար
ուսումնական
գործընթացի
պլանավորման նշանակալի
գործիք է, և այն սահմանում է
դասի
ուսումնական
ՆՊԱՏԱԿ

გაკვეთილის მიზანი ქმნის
როგორც
მოსწავლეების
პროგრესის
შემოწმების,
ასევე მასწავლებლის თვითშეფასების
საფუძველს.
ასევე, გაკვეთილის მიზნებიდან შესაძლებელია მოსალოდნელი
სასწავლო
შედეგების განსაზღვრა.

გამოკითხვა პირდაპირი
კითხვების დასმის გზით მასწავლებლის მიერ მოსწავლისგან გარკვეული ინფორმაციის
მოპოვების
პროცესი. გამოკითხვის საშუალებით შესაძლებელია
მოსწავლის
დამოკიდებულებების,
ინტერესების,
სწავლის სირთულეების და
ა. შ. გარკვევა.
გამოყენება - აზროვნების
ქვედა დონის უნარ-ჩვევა;
ზოგადად, იგი გულისხმობს
ადრე ათვისებული ცოდნის
პრაქტიკაში გამოყენებას.
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ակտիվության
բովանդակությունը:
Դասի
նպատակը
ստեղծում
է
ինչպես
աշակերտների
առաջընթացի
ստուգման,
այնպես
էլ
ուսուցչի
ինքնագնահատման
հիմք:
Բացի
այդ,
դասի
նպատակներից հնարավոր է
սպասվելիք
ուսումնական
նպատակները սահմանել:
–
Հարցումը
ՀԱՐՑՈՒՄ
ուղղակի
հարցերի
առաջադրման ճանապարհով
աշակերտից
որոշակի
տեղեկատվու-թյուն
ստանալու
գործ-ընթաց է:
Հարցման միջոցով հնարավոր
է
պարզել
աշակերտի
վերաբերմունքը,
հետաքրքրությունները,
ուսման դժվարությունները և
այլն:
ԿԻՐԱՌՈՒՄ
–
Մտածողության
ստորին
մակարդակի
հմտությունկարողություն,
ընդհանրապես, այն նկատի
ունի
արդեն
յուրացված
գիտելիքի
կիրառում
գործնականում:

გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
გამოცდების
ეროვ-ნულმა
ცენტრმა
საქმიანობა 2001 წლიდან
დაიწყო
„განათლების
სისტემის გარდაქმნისა და
განმტკიცების
პროექტის“
სახით. პროექტის ერთერთი
მნიშვნელოვანი
მიმართულება
შეფასების
ახალი სისტემის დანერგვა
იყო,
რომლითაც
უნდა
მომხდარიყო მოსწავლეთა
ცოდნისა
და
უნარების
შეფასება ობიექტური და
სანდო მეთოდებით; ეროვნული გამოცდების ჩატარება
და
საუკეთესო
აბიტურიენტთა
შერჩევა
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩასარიცხად და სახელმწიფო
გრანტის მოსაპოვებლად.

განმავითარებელი (მიმდინარე)
შეფასება
სწავლის პროცესის შეფასების დროს საქმე გვაქვს
განმავითარებელ
შეფასებასთან. იგი ემსახუ-
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ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ – Քննությունների
ազգային
կենտրոնն
իր
գործունեությունը սկսել է
2001 թվականից`
«Կրթական
համակարգի
վերափոխման և ամրապնդման
նախագծի»
տեսքով:
Նախագծի
կարևորագույն
ուղղություններից
մեկը
գնահատման նոր համակարգի ներդրումն էր, որով
պետք է տեղի ունենար
աշակերտների գիտե-լիքների
և
ունակու-թյունների
գնահատում
օբյեկտիվ և
հուսալի
մեթոդներով,
Ազգային
քննությունների
լավագույն
անցկացում և
դիմորդների
ընտրություն`
բարձրագույն
կրթական
հաստատություն-ներ
ընդունվելու և
պետական
դրամաշնորհ
ստանալու
համար:
(ԸՆԹԱՑԻԿ)
ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
–
Սովորելու
գործընթացի
գնահատման
ժամանակ
գործ
ունենք
զարգացնող
գնահատման
հետ:
Այն ծառայում է

რება მოსწავლეთა სწავლის
პროცესისა და წარმატებების გაუმჯობესებას. განმავითარებელი
შეფასების
დროს მოსწავლე, მასწავლებლის გამოხმაურებისა
და კომენტარების დახმარებით, მუდმივად იღებს ისეთ
ინფორმაციას,
რომელიც
საკუთარი სწავლის გათვითცნობიერებაში
ეხმარება. მასწავლებლის მიზანია: ასწავლოს მოსწავლეს,
როგორ ისწავლოს (სწავლის სწავლა) და, ამავე
დროს, მიიღოს ინფორმაცია
მოსწავლის
სასწავლო
საჭიროებების
შესახებ, რათა დაეხმაროს
მას
სწორი
გადაწყვეტილების მიღებაში. განმავითარებელ
შეფასებას
„სწავლისათვის
შეფასებასაც“ უწოდებენ.

განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე მოსწავლეები
მოსწავლეები, რომელებიც
ინდივიდუალური
სასწავ-
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աշակերտի
սովորելու
գործընթացի և
հաջողությունների
բարելավմանը:
Զարգացնող
գնահատման
ժամանակ
աշակերտը,
ուսուցչի
արձագանքի
և
մեկնաբանությունների
օգնությամբ,
մշտապես
ստանում
է
այնպիսի
տեղեկություններ,
որոնք
նրան
օգնում
են
իմաստավորել իր սովորելու
գործընթացը:
Ուսուցչի
նպատակն է` սովորեցնել
ինչպես
աշակերտին,
թե
պետք է սովորել (սովորել
սովորել)
և,
միևնույն
ժամանակ,
ստա-նալ
տեղեկատվություն
աշակերտի
ուսումնական
կարիքների մասին, որպեսզի
օգնի նրան կայացնել ճիշտ
որոշում:
Զարգացնող
գնահատումն անվանում են
նաև «Գնահատում սովորելու
համար»:
ՀԱՏՈՒԿ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔ
ՈՒՆԵՑՈՂ
ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ
–
Աշակերտներ,
ովքեր
սովորում են անհատական
ուսումնական պլանով, քանի

ლო
გეგმის
მიხედვით
სწავლობენ,
რადგანაც
განსაკუთრებული და სპეციფიკური საგანმანათლებლო საჭიროებები აქვთ.
გენდერი - ეს ტერმინი
მეცნიერებაში სოციალური
სქესის აღსანიშნავად გამოიყენება. სქესი დაკავშირებულია
ქალსა
და
მამაკაცს შორის ფიზიკურ,
სხეულებრივ
განსხვავებებთან, ცნება „გენდერი“ კი
მიუთითებს მათ ფსიქოლოგიურ, სოციალურ და
კულტურულ თავისებურებებზე.
სქესი
ბიოლოგიურად არის განსაზღვრული,
გენდერი
კი
სოციალური და კულტურული ფაქტორებით არის
განპირობებული და აღნიშნავს ქალისა და მამაკაცის
სოციალურად
ნასწავლი
ქცევების, თვისებებისა და
დამოკიდებულებების ნაკრებს. ყოველ საზოგადოებაში გენდერული განსხვავებები ვლინდება ადამიანთა
ქცევის
ფორმებში.
მაგალითად, რომელ სფე-
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որ
առանձնահատուկ
և
յուրահատուկ
կրթական
կարիքներ ունեն:

ԳԵՆԴԵՐ – Այս տերմինը
գիտության մեջ կիրառվում է
սոցիալական
սեռի
արտահայտման
համար:
Սեռը կապված է կնոջ և
տղամարդու
միջև
ֆիզիկական,
մարմնական
տարբերությունների հետ, իսկ
«գենդեր»
հասկա-ցությունը
մատնացույց է անում նրանց
հոգեբա-նական, սոցիալական
և մշակութային առանձնահատկությունները:
Սեռը
կենսաբանորեն
է
սահմանված,
իսկ
գենդերը`
սոցիալական և մշակու-թային
և
կնոջ և
գործոններով
տղամարդու
սոցիալապես
սովորած
վարքերի,
հատկանիշների
և
վերաբերմունքների
հավաքածու
է:
Ամեն
հասարակության
մեջ
գենդերային
տարբերությունները դրսևորվում են
մարդկանց
վարքագծի

როში მოღვაწეობენ ქალები
და მამაკაცები და რა
სამუშაოს ასრულებენ ისინი,
როგორ იცვამენ, როგორ
გამოხატავენ ემოციებს და
ა.შ.

გზამკვლევი - მასწავლებლებისთვის განკუთვნილი
მეთოდური ხასიათის მითითებანი (მითითებების კრებული), რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს სახელმძღვანელოს
სახე.
გზამკვლევის ფუნქციაა მიაწოდოს ინფორმაცია პედაგოგებს, თუ როგორ
უნდა ისარგებლონ ამა თუ
იმ პედაგოგიური რესურსით
(მაგ. მოსწავლის სახელმძღვანელო, სავარჯიშოების
რვეული, აუდიო-, ვიდეოთუ ინტერნეტრესურსები და
ა. შ).
გონებრივი
იერიში
სწავლების ხერხი, რომლის
დროსაც
მოსწავლეები
წინასწარ განსაზღვრული
დროის განმავლობაში ამა
თუ იმ პრობლემის ან
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ձևերում:
Օրինակ,
որ
բնագավառում են ծավալում
գործունեություն կանայք և
տղամարդիկ
և
ինչ
աշխատանք են կատարում
նրանք, ինչպես են հագնվում,
ինչպես են արտահայտում
իրենց զգացմունքները և այլն:
–
Ուսուցչի
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
համար
նախատեսված
մեթոդական
բնույթի
ցուցումներ
(ցուցումների
ժողովածու),
որոնք
հնարավոր
է
ունենան
ձեռնարկի տեսք: Ուղեցույցի
գործառույթն
է
մանկավարժներին
տեղեկություններ մատուցել, թե
ինչպես պետք է օգտվեն այս
կամ այն մանկավարժական
ռեսուրսից
(օրինակ`
աշակերտի
դասագիրք,
վարժությունների
տետր,
աուդիո-, տեսա- և ինտերնետռեսուրսներ և այլն):
ԴասաՄՏԱՎՈՐ ԳՐՈՀ –
վանդման եղանակ,
որի
ժամանակ
աշակերտները
նախապես
սահմանված
ժամանակահատվածում
որոշակի խնդրի կամ հարցի

საკითხის გარშემო შეუზღუდავად გამოთქვამენ იქვე
მოფიქრებულ
საკუთარ
აზრებსა
და
იდეებს.
დაცულია პრინციპი: „ყველა
აზრი
მისაღებია“.
ამის
შემდეგ,
მასწავლებლის
დახმარებით, ხდება გამოთქმული
აზრებისა
და
იდეების დახარისხება, კატეგორიებად და პრიორიტეტებად დაყოფა.
გონებრივი
ჩვევები
ჩვევები, რომლებიც ავტომატიზებულ გონებრივ ოპერაციებს
წარმოადგენენ
(გამრავლების
ტა-ბულის
ზეპირი ცოდნა, აბზა-ცის
დაცვა, სასვენი ნიშნების
გამოყენება,
კითხვის
დროს პაუზების გაკეთება
და ა.შ.).

გრიფი
ეროვნული
სასწავლო გეგმებისა და
შეფასების ცენტრის მიერ
სკოლებისათვის
სახელმძღვანელოს გამო-
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շուրջ
անսահմանափակորեն
արտահայտում են հենց տեղում
մտածած իրենց մտքերն ու
գաղափարները:
Պահպանված է սկզբունքը` «Բոլոր
կարծիքները ընդունելի են»:
Այնուհետև,
ուսուցչի
օգնությամբ, տեղի է ունենում
արտա-հայտված մտքերի ու
գաղափարների
տեսակավորում կարգերի և բաժանում
առաջնահեր-թությունների:
ՄՏԱՎՈՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ –
Հմտություններ,
որոնք
իրենցից ներկայացնում են
ավտոմատացված
մտավոր
գործողություններ
(բազմապատկման
աղյուսակը գիտենալ անգիր,
պահպանել
պարբերությունը,
օգտագործել
կետադրության
նշանները,
կարդալիս անել դադար-ներ
և այլն):
–
Ազգային
ԳՐԻՖ
ուսումնական պլանների և
գնահատման
կենտրոնի
կողմից դպրոցների համար
դասագրքի
օգտագործման

ყენების
რეკომენდაციის
კანონიერი / ოფიციალური
დადასტურება.
დაკვირვების ჩანაწერები
მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეებს (მათი
კომენტარები,
აზრები,
ქცევები) არა მხოლოდ
კლასში, არამედ დასვენებაზე, სათამაშო მოედანზე
და ა. შ. იგი აკეთებს
ჩანაწერებს, გარკვეულ აღნიშვნებს
მათ
შესახებ.
ამგვარი ჩანაწერები განმავითარებელი (მიმდინარე)
შეფასების მნიშვნელოვან
ნაწილს წარმოადგენს და
კარგად აჩვენებს მოსწავლეების დროში განვითარებას.
მასწავლებელმა
დაკვირვების საფუძველზე
უნდა მიუთითოს მოსწავლეს,
თუ
რა
უნდა
შეცვალოს ან რა უნდა
გააუმჯობესოს მან სწავლის
პროცესში. ამგვარად, ერთი
მხრივ, ჩანაწერები მასწავლებელს ეხმარება აღმოაჩინოს ის ფაქტორები,
რომლებიც ხელს უშლის
მოსწავლეს
სწავლაში,
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երաշխավորության
օրինական / պաշտոնական
հաստատում:
ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ –
Ուսուցիչը
դիտարկում
է
աշակերտներին
(նրանց
մեկնաբանությունները,
մտքերը,
վարքագիծը) ոչ
միայն դասարանում, այլև
դասամիջոցի
ժամանակ,
խաղահրապարակում և այլն:
Նա անում է գրառումներ,
որոշ նշումներ նրանց մասին:
Նման
գրառումները
զարգացնող
(ընթացիկ)
գնահատման
կարևոր մաս
են հանդիսանում և հստակ
ցույց տալիս աշակերտների
զարգացումը ժամանակի մեջ:
Ուսուցիչը
դիտարկումների
հիման
վրա
աշակերտին
պետք է ցույց տա, թե ինչը
պետք է փոխի
և ինչը
բարելավի
ուսուցման
գործընթացում: Այսպիսով, մի
կողմից,
գրառումները
ուսուցչին
օգնում
են
բացահայտել այն գործոնները,
որոնք խոչընդոտում են աշակերտի ուսուցմանը, իսկ մյուս
կողմից, օգնում աշակերտին

ხოლო,
მეორე
მხრივ,
მოსწავლეს ხელს უწყობს
სწავლის სწავლის უნარჩვევების განვითარებაში.
დამაკვალიანებელი შეკითხვები - დამაკვალიანებელი შეკითხვების დასმის
დროს
მასწავლებელმა
შესაძლოა წინასწარ უბიძგოს მოსწავლეს გარკვეული პასუხისაკენ. ზოგიერთი
შეკითხვა
ასევე
მასწავლებლის გარკვეულ
კრიტიკულ
დამოკიდებულებასაც მოიცავს. მაგალითად, „უკეთესი არ იქნერომ...?“
„არ
ბოდა,
ფიქრობთ,
ასე
რომ
გაგეკეთებინათ . . .?“
დამოკიდებულება
ადამიანის თვალსაზრისი,
შეხედულება რისამე ან
ვისამე შესახებ. დამოკიდებულება ადამიანის ემოციური სფეროს ნაწილია და
იგი გამოხატავს იმას, თუ
რას ვანიჭებთ უპირატესობას, რა მოგვწონს ან რა
არ მოგვწონს, რა არის
მნიშვნელოვანი ან რა არ
არის მნიშვნელოვანი.
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զարգացնել
սովորել
սովորելու հմտություններ և
կարո-ղություններ:
ՀԱՐՑԵՐ
–
ՈՒՂՂՈՐԴՈՂ
Ուղղորդող հարցեր տալու
ժամանակ ուսուցիչը կարող
է
նախապես
խթանել
աշակերտին
որոշակի
պատասխան տալու:
Որոշ
հարցեր պարունակում են
նաև ուսուցչի քննադատական
վերաբերմունքը:
Օրինակ. «Ավելի լավ չէ՞ր
լինի, որ ...»: «Չե՞ք կարծում,
որ այսպես անեիք ...»:

ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ – Մարդու
տեսակետ, հայացք
որևէ
բանի կամ որևէ մարդու
մասին:
Վերաբերմունքը
մարդու հուզական ոլորտի
մաս է, և
արտահայտում է
այն, թե ինչին ենք շնորհում
առավելություն,
ինչն
ենք
հավանում և ինչը չենք
հավանում, ինչն է կարևոր, և
ինչն է անկարևոր:

დესკრიპტორი - აღმწერი,
იდენტიფიკატორი.
დესკრიპტორებისგან
შედგება
ენათა ფლობის თვითშეფასების სკალები. შემსწავლელს დესკრიპტორების
მიხედვით შეუძლია საკუთარი თავის შემოწმება, თუ
რა დონეზე ფლობს ენას.
დესკრიპტორის საფუძველზე შეიძლება შედგეს
შესასწავლი
გაკვეთილის
გეგმა.

დიაგნოსტიკური შეფასება
განმავითარებელი
(მიმდინარე)
შეფასების
კომპონენტი. დიაგნოსტიკური შეფასების დროს
ხდება მოსწავლის გარკვეული მომენტისათვის არსებული ცოდნის დონის და
უნარ-ჩვევების
შეფასება,
რათა ზუსტად დაიგეგმოს
სწავლის პროცესი მოსწავლის სუსტი და ძლიერი
მხარეების
გათვალისწინებით.
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ԴԵՍԿՐԻՊՏՈՐ` ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉ,
ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՑԻՉ ,
ՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ ԲԱՌ
– Լեզվի
բնութագրիչներից
են
բաղկացած
լեզուների
տիրապետման
ինքնագնահատման սանդղակ-ները:
Սովորողը
ըստ
բնութագրիչների կարող է
ստուգել ինքն իրեն, թե ինչ
մակարդակով
է
տիրապետում
լեզվին:
Բնութագրիչների հիման վրա
կարող է կազմվել սովորելու
դասի պլանը:
ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ –
Զարգացնող
(ընթացիկ)
գնահատման բաղադրա-մաս:
Ախտորոշիչ
գնա-հատման
ժամանակ տեղի է ունենում
որոշակի
պահի
համար
աշակերտի
ունեցած
գիտելիքի
մակարդակի
և
հմտու-թյունկարողությունների
գնահատում,
որպեսզի
ճշգրիտ
կերպով
պլանավորվի
ուսուցման
գործընթացը`
աշակերտի
թույլ
և
ուժեղ
կողմերի
նախատեսմամբ:

დიაგრამა
იდეების,
ცნებების,
მიმართებების,
კონსტრუქციების, მონაცემების გამარტივებული და
სტრუქტურირებული, ვიზუალური (გრაფიკული) გამოსახვა, რომელიც, ძირითადად, სქემატურ ხასიათს
ატარებს. მისი მთავარი
დანიშნულებაა
სტრუქტურის შემადგენელ ნაწილებს
შორის
მიმართებების
წარმოჩენა, რის გამოც არ
არის
აუცილებელი
ამ
ელემენტების
ზუსტი
გრაფიკული ასახვა.
დიდაქტიკური მეთოდი სწავლების დროს დიდაქტიკური მეთოდის გამოყენების
დროს
ხდება
ინფორმაციის
მიწოდება
დიალოგის ფორმით. მიზანი
შეიძლება
იყოს
სხვადასხვა: მოსწავლეების
ინფორმირება,
მათი
ცოდნის გამომჟღავნება და
დახვეწა.
დიდაქტიკური
მეთოდით
მიწოდებული
ინფორმაცია უნდა იყოს
ნათელი და პასუხობდეს
შემდეგ
კითხვებს:
რა,
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ԴԻԱԳՐԱՄ – Գաղափարների,
հասկացությունների,
հարաբերությունների, կառուցվածքների,
տվյալների
պարզեցման և կառուցքավորված,
տեսանելի
(գրաֆիկական)
արտացոլում, որը, հիմնականում,
սխեմատիկ բնույթ է կրում:
Նրա գլխավոր նշանակումն է
կառույցի բաղադրամա-սերի
միջև հարաբերություն-ների
ցուցադրումը,
ինչի
պատճառով էլ պարտադիր չէ
այս
տարրերի
ճշգրիտ
գրաֆիկական արտացո-լումը:
ԴԻԴԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ –
Ուսուցման
ժամանակ
դիդակտիկական
մեթոդի
օգտագործման
ընթացքում
տեղի
է
ունենում
տեղեկատվության
մատուցում երկխոսության ձևով:
Նպատակը կարող է տարբեր
լինել.
աշա-կերտների
տեղեկացում,
նրանց
գիտելիքի բացա-հայտում և
կատարե-լագործում:
Դիդակտիկա-կան
մեթոդով
մատուցած
տեղեկությունը
պետք է լինի պարզ և

რატომ და სად? ამ დროს
მოსწავლი-სთვის ნათელია
სასწავლო მიზნები, მან
იცის, როდის ითვლება
მიზანი მიღწეულად.

დიპლომი - (1) დადგენილი ნიმუშის მიხედვით
შედგენილი ოფიციალური
დოკუმენტი,
რომელიც
ადასტურებს
სათანადო
სპეციალობაში კვალიფიკაციის მინიჭებას (სამეცნიერო ხარისხი, სამეცნიერო
წოდება). დიპლომი გაიცემა
იმ უმაღლესი სასწავლებმიერ,
რომელიც
ლის
დაამთავრა
სტუდენტმა
(მაძიებელმა). (2) ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირის ან
დაწესებულების
დაჯილდოებას (მაგ. პრეზიდენტის
სტიპენდიანტის დიპლომი).

დირექცია
სკოლის
დირექტორი, მისი მოადგილე (მოადგილეები) და
ბუღალტერია. დირექციის
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պատասխանի
հետևյալ
հարցերին. ի՞նչ, ինչո՞ւ և
որտե՞ղ:
Այս
ժամանակ
աշակերտի համար հստակ են
ուսումնական նպա-տակները,
նա գիտի, թե երբ է նպատակը
համարվում իրականացված:
(1)
–
Ըստ
ԴԻՊԼՈՄ
սահմանված
նմուշի
կազմված
պաշտո-նական
փաստաթուղթ,
որը
հավաստում է համապատասխան
մասնագիտոթյունից
որակավորման
շնորհում
(գիտական
աստիճան, գիտական կոչում):
Դիպլոմը
տրվում է այն
բարձրագույն ուսումնական
հաստատու-թյան կողմից, որն
ավարտել
է
ուսանողը
(հայցորդը): (2) Պաշտոնական
փաստա-թուղթ,
որը
հավաստում է
անձի կամ
հաստատության
պարգևատրում
(օրինակ,
Նախագահի
կրթաթոշակառուի դիպլոմ):
Տ ՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ – Դպրոցի
տնօրենը,
նրա տեղակալ(ներ)ը
և հաշվապահությունը:
Տնօրինության

ფუნქციებია: სკოლის მართვა, სკოლის წარმოდგენა
მესამე პირთან ურთიერთობაში, სკოლის ბიუჯეტის,
შინაგანაწესის,
საშტატო
განრიგის შემუშავება სამეურვეო საბჭოსთვის წარსადგენად, პედაგოგიურ საბჭოსთან თანამშრომლობა
სასკოლო სასწავლო გეგმის შესამუშავებლად, მასწავლებლებთან და სკოლის
სხვა
თანამშრომლებთან ხელშეკრულების
დადებისა და შესრულების
უზრუნველყოფა.

დისკრიმინაცია - პირის
ან პირთა ჯგუფის უფლერაიმე
ბების
შეზღუდვა
ნიშნის
მიხედვით
(მაგ.
რელიგიური, რასობრივი,
სქესობრივი, სოციალური
სტატუსის და ა.შ.)
დისკურსი - ფუნქციურად
დასრულებული და მწყობრი საკომუნიკაციო ერთეული, ტექსტი, რომელიც
განიხილება ექსტრალინ-
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գործառույթներն են. դպրոցի
կառավարումը,
դպրոցի
ներկայացնելը
երրորդ
անձանց
հետ
հարաբերություններում,
դպրոցի
բյուջեի, կանոնակարգի,
հաստիքացուցակի
կազմումը` հոգաբարձու-ների
խորհրդին
ներկա-յացնելու
համար, մանկ-խորհրդի հետ
համա-գործակցությունը
դպրոցա-կան
ուումնական
պլան
կազմելու
համար,
ուսուցիչների
և
դպրոցի
անձնակազմի
հետ
պայմանագրերի կնքումն ու
դրանց
կատարման
ապահովումը:
ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – Անձի
կամ
անձանց
խմբի
իրավունքների
սահմանափակումն է ըստ որևէ
հատկանշի
(օրինակ`
կրոնական,
ռասայական,
սեռական,
սոցիալական
կարգավիճակի և այլն):
ԴԻՍԿՈՒՐՍ` ԽՈՍՈՒՅԹ
–
Գործառութային
առումով
ավարտված և կարգա-վորված
հաղորդակցական
միավոր,
տեքստ, որը քննարկվում է

გვისტურ (სოციო-კულტურულ, პრაგმატულ, ფსიქოლოგიურ
და
მისთ.)
ფაქტორებთან
ერთად,
როგორც მიზანმიმართული
სოცი-ალური
ქმედება,
როგორც
კომპონენტი,
რომელიც
მონაწილეობს
ადამიანებისა
და
მათი
კოგნიტიური
პროცესების
მექანიზმების
ურთიერთქმედებაში.
დისკურსის კომპეტენცია მოიცავს
წინადადებაში
სიტყვათა
განაწილების
უნარსა და ტექსტის აგებას
შემდეგი პუნქტების გათვალისწინებით: თემა/ფოკუსი;
ნაცნობი/ახალი
ინფორმაცია;
მოქმედების
ბუნებრივი
თანამიმდევრულობა; მიზეზი/შედეგი; საუბრის აგებისა და ორგანიზაციის უნარი ქვემოთ
ჩამოთვლილი პუნქ-ტების
გათვალისწინებით:
თემატური
ორგანიზაცია;
ურთიერთკავშირი
და
მთლიანობა;
ლოგიკური
წყობა;
ურთიერთობის
სტილი
და
რეესტრი;

23

էքստրա-լեզվաբանական
(սոցիալ-մշակութային,
պրագմա-տիկ, հոգեբանական
և այլն) գործոնների հետ,
որպես
նպատակաուղղված
սոցիալական գործողու-թյուն,
որպես
բաղադրիչ,
որը
ներգրավված է մարդկանց և
նրանց
ճանաչողական
գործընթաց-ների
մեխանիզմների
փոխազդեցության մեջ:
ԴԻՍԿՈՒՐՍԻ
ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
–
Ներառում
է
նախադասության
մեջ
բառերի
բաշխման
ունակությունը և տեքստի
կառուցումը
հետևյալ
կետերի
նախատեսմամբ`
թեմա / ֆոկուս, ծանոթ /
նոր
տեղեկատվություն,
գործողության
բնական
հաջորդականություն,
պատճառ / հետևանք, խոսքի
կառուցման
և
կազմակերպման
ունակություն` ստորև թվարկված
կետերի
նախատեսմամբ`
թեմատիկ
կազմակերպում,
փոխադարձ
կապ
և

მოსაუბრეზე გავლენა.

დისკუსია - წამყვანსა და
მსმენელებს შორის ცოდნის, შეხედულებებისა და
იდეების სიტყვიერი გაცვლის პროცესი. დისკუსიას
მსჯელობასაც
უწოდებენ.
საკლასო დისკუსია ეხმარება მოსწავლეებს საკითხის ღრმა და დეტალურ
განხილვაში. კერძოდ, საკლასო დისკუსიის დროს
იქმნება ისეთი ატმოსფერო,
რომელშიც მოსწავლეებს
შეუძლიათ აზრების ურთიერთგაზიარება,
ახალი
იდეების გამოთქმა, სხვისი
აზრების მოსმენა და გაგება,
კომუნიკაციის და თვითგამოხატვის უნარ-ჩვევების
გაუმჯობესება.

დისტანციური სწავლება -
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ամբողջականություն,
տրամաբանական
դասավորություն,
հաղորդակցության
ոճ
և
ռեեստր,
ազդեցություն խոսողի վրա:
– Վարողի և
ԲԱՆԱՎԵՃ
ունկնդիրների միջև գիտելիքի,
հայացքների
և
գաղափարների
բառացի
փոխանակման գործընթաց:
Բանավեճն անվանում են նաև
դատողություն:
Դասարանական բանավեճն
օգնում է աշակերտներին
հարցի խորը և մանրամասն
քննարկման
հարցում:
Մասնավորապես,
դասարանում
բանավեճի
ժամանակ
այնպիսի
մթնոլորտ է ստեղծվում, որում
աշակերտները կարող են
փոխանակել գաղափարներ,
նոր
գաղա-փարներ
արտահայտել, լսել ուրիշների
կարծիքները և հասկանալ,
բարելավել
հաղորդակցության
և
ինքնարտահայտման
հմտությունները
և
կարողությունները:
ՀԵՌԱՀԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ –

მოიცავს გარკვეულ თვითმიმართულ
სწავლებას,
მაგრამ, როგორც წესი,
შემსწავლელს
საკმაოდ
მკაცრად
უწევენ
ზედამხედველობას სასწავლო
მასალით. ენის დისტანციური სწავლების კურსს
უმეტესად ის
შემსწავლელები იყენებენ, რომლებიც
კონკრეტული
ენობრივი
სიტუაციისაგან
მოშორებით ცხოვრობენ.
დისციპლინა - ა) მტკიცედ
დადგენილი წესი, რომლის
დაცვაც
სავალდებულოა
ამა თუ იმ საზოგადოების
(კლასი, კოლექტივი, სკოლა, თემი, ჯგუფი და სხვა)
ყველა წევრისათვის. ბ)
რაიმე მეცნიერების დამოუკიდებელი დარგი; სასწავლო
საგანი
(მაგ:
საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივი ან მათემატიკური დისციპლინები).

Ներառում
է
որոշակի
ինքնանպատակ
ուսուցում,
սակայն,
որպես
օրենք,
սովորողին
բավականին
խստորեն վերահսկում են
ուսումնական
նյութով:
Դիստանցիոն
ուսուցումն
այն
սովոառավելապես
րողներն են
օգտագործում,
որոնք կոնկրետ լեզվական
իրավիճակից
հեռու
են
ապրում:

ԴԻՍՑԻՊԼԻՆԱ – ա) ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ՝
հստակ
սահմանված կարգ ու կանոն,
որի
պահպանումը
պարտադիր է այս կամ այն
հասարակության (դասա-րան,
կոլեկտիվ, դպրոց, համայնք,
խումբ
և
այլն)
բոլոր
անդամների
համար:
բ)
ԴԻՍՑԻՊԼԻՆ` որևէ գիտության
ինքնուրույն
բնագավառ,
ուսումնական
առարկա
(օրինակ`
բնա-գիտական,
հասարակական
և
մաթեմատիկական
դիսցիպլիններ):
დიფერენცირებული
ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
Ուսումնական
სწავლება სასწავლო –
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პროცესის ისეთი ორგანიზება, რომელიც გათვლილია
თითოეული
მოსწავლის ან მოსწავლეთა
ჯგუფების
საჭიროებებზე,
უნარებსა და შესაძლებლობებზე.
დროის ორგანიზება - ადამიანის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი უნარ-ჩვევა, რომლის გარეშეც შეუძლებელია წარმატების მიღწევა.
დროის ორგანიზება უნდა
განხორციელდეს გრძელვადიან თუ მოკლევადიან
მიზნებთან (პროექტი, სასწავლო გეგმა, გაკვეთილის
გეგმა) შესაბამისობაში.

ეგზისტენციური კომპეტენციები - მოიცავს ინდივიდუალურ მახასიათებლებს,
პიროვნულ თვისებებსა და
სხვებისადმი დამოკიდებულებას სოციალური ინტერაქციის დროს.

ევრისტიკული უნარები -

26

գործընթացի
այնպիսի
կազմակերպում,
որը
հաշվարկված
է
ըստ
յուրաքանչյուր
աշակերտի
կամ աշակերտների խմբերի
կարիքների, հմտու-թյունների
և կարողու-թյունների:
ԺԱՄԱՆԱԿԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ –
Մարդու
կարևորագույն հմտությունկարողություն,
առանց որի
անհնար
է
հաջողության
հասնել:
Ժամանակի
կազմակերպու-մը պետք է
իրականացվի
երկարաժամկետ
կամ
կարճաժամկետ
նպատակների
(նախագծեր,
ուսումնական պլան, դասի պլան)
համապատասխանության
մեջ:
ԷԿԶԻՍՏԵՆՑԻԱԼ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ -ՆԵՐ
–
Ընդգրկում է անհատական
բնորոշ
հատկանիշներ,
անձնային հատկանիշներ և
ուրիշ-ների
նկատմամբ
վերա-բերմունքը
սոցիալական ինտերակցիայի
ժամանակ:
ԷՎՐԻՍՏԻԿ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ –

ა. შემსწავლელის უნარი,
შეიცნოს ახალი (ახალი
ენა, ახალი ადამიანები,
ქცევის ახალი ნორმა და
ა. შ.) და გამოიყენოს სხვა
კომპეტენციები სპეციფიკურ
სასწავლო სიტუაციებში; ბ.
შემსწავლელის
უნარი
(განსაკუთრებით
შესასწავლ
ენაზე
არსებულ
საცნობარო
მასალაზე
მუშაობის პროცესში) გამოიყენოს შესასწავლი ენა
ახალი ინფორმაციის მოძიების,
გაგებისა
და
საჭიროების
შემთხვევაში,
გადაცემის
მიზნით;
გ.
ახალი
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
გამოყენების უნარი (მაგალითად, მონაცემთა ბაზაში, ჰიპერტექსტებში და ა.
შ. ინფორმაციის მოძიება).

ეროვნული
სასწავლო
გეგმა
- ამ დოკუმენტს
შეიმუშავებს
ეროვნული
სასწავლო გეგმებისა და
შეფასების ცენტრი, ხოლო
ამტკიცებს საქართველოს
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ա. Սովորողի կարողությունը
ճանաչել նորը (նոր լեզու,
նոր մարդիկ, վարքի նոր
նորմ
և այլն), և կիրառել
այլ կարողություններ յուրահատուկ
ուսումնական
իրավիճակներում:
բ. Սովորողի
կարողությունը
(հատկապես
գոյություն
ունեցած
տեղեկատվական
նյութի
վրա
աշխատելու
գործընթացում)
օգտագործել
ուսումնասիրման
լեզուն
նոր
տեղեկատվության
որոնման,
հասկանալու և
անհրաժեշտության
դեպքում,
փոխանցման
նպատա-կով:
գ.
Նոր տեղեկատվա-կան
տեխնոլոգիաների
կիրառության հմտություն-ներ
(օրինակ,
տվյալների
բազայում,
հիպերտեքստերում և
այլն
գտնել
տեղեկատվություն):
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ
ՊԼԱՆ – Այս փաստաթուղթը
մշակում է
Ազգային
ուսումնական պլանների և
գնահատման կենտրոնը, և
հաստատում է Վրաստանի

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. მასში
განისაზღვრება
ზოგადი
განათლების საფეხურების
მიხედვით
აუცილებელი
საგნები, საგნობრივი ჯგუფები, საგნების მიხედვით
საათები, მათი განაწილება
და თანაფარდობა, სავალდებულო და მაქსიმალური
დატვირთვის რაოდე-ნობა,
საგნებისა და საგნობრივი
ჯგუფების სწავლებისათვის
აუცილებელი მინიმალური
საათების რაოდენობა, სასწავლო გარემოს ორგანიზების
პირობები
და
რეკომენდაციები.
ეროვნული სასწავლო გეგმით
განისაზღვრება თითოეული
კლასის
ან
საფეხურის
დასრულებსათვის მისაღწევი შედეგები, ანუ იმ
მიღწევების (უნარ-ჩვევებისა
და
ცოდნის)
ჩამონათვალი, რომელთაც მოსწავლე უნდა ფლობდეს
ყოველ
საგანში
თუ
საგნობრივ ჯგუფში კლასის
ან საფეხურის დამთავრებისას. ეროვნული სას-
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կրթության
և
գիտության
նախարարությունը:
Դրանում,
հանրակրթության
աստիճանների
համաձայն,
սահմանվում են պարտա-դիր
առարկաները,
խմբերը,
առարկայական
ժամերը` դրանց բաշխումը
և
հարաբերակ-ցությունը,
պարտադիր և առավելագույն
ծանրա-բեռնման
քանակը
առարկաների
և
առարկայական
խմբերի
դասավանդման
համար,
անհրաժեշտ
նվազագույն
ժամաքանակը, ուսումնական
միջավայրի կազմակերպման
պայմանները
և
երաշխավորությունները:
Ազգային
ուսումնական
պլանով
սահմանվում
են
յուրաքանչյուր
դասարանի
կամ աստիճանի ավարտման
համար
անհրաժեշտ
արդյունքները,
կամ
այն
ձեռքբերումների (հմտությունկարողություն-ներ
և
գիտելիքներ), ցանկը, որոնց
յուրաքանչյուր
աշակերտ
պետք
է
տիրապետի
յուրաքանչյուր
առարկայից

წავლო გეგმა ითვალისწინებს აგრეთვე მოდიფიცირებულ
სასწავლო
გეგმებს სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის.

ეროვნული უმცირესობა
(მინორიტეტი) - ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ თავიანთი ეთნიკური სამშობლოს საზღვრებს გარეთ ან ისეთები,
რომელთაც საერთოდ არ
გააჩნიათ
ეთნიკური
სამშობლო (მაგალითად,
ბოშები).
ეფექტური კომუნიკაცია კომუნიკაციის
ერთ-ერთი
სახე, რომლის დროსაც
უნდა გავიგოთ არა მხოლოდ ტექსტის პირდაპირი
შინაარსი, არამედ ქვეტექსტიც, ანუ ისიც, თუ რას
გულისხმობს მოსაუბრე.

ექსტერნი
რომელიც

կամ առար-կայական խմբից`
դասարանը կամ աստիճանն
ավարտելիս:
Ազգային
ուսումնական
պլանը
նախատեսում
է
նաև
ձևափոխված
ուսումնական
պլաններ հատուկ կրթական
կարիքներով աշակերտ-ների
համար:
(ԷԹՆԻԿ)
ԱԶԳԱՅԻՆ
ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ
–
Մարդիկ, որոնք ապրում են
իրենց
էթնիկական
հայրենիքի
սահմաններից
դուրս կամ այնպիսիները,
որոնք ընդհանրապես չունեն
էթնիկական
հայրենիք
¥(օրինակ` գնչուները):

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒ -ԹՅՈՒՆ
–
Հաղորդակցության
տեսակներից մեկն է, որի
ժամանակ մենք պետք է
հասկանանք
ոչ
միայն
տեքստի ուղղակի իմաստը,
այլև
ենթատեքստը,
այսինքն` նաև այն, թե ինչ
նկատի ունի խոսողը:
- მოსწავლე,
ԷՔՍՏԵՌՆ (ԴՐՍԵԿՈՒԹՅՈՒՆ) –
որը
էքստեռն,
ექსტერნად, Աշակերտ,
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ექსტერნის წესით სწავლობს: სასწავლებელში არ
ირიცხება და ისე აბარებს
გამოცდებს.
ვარიანტი - ენის ქვესისტემა, სახესხვაობა. არსებობს
შემდეგი
სახის
ვარიანტები:
სტანდარტული, რეგიონული, სოციალური, რელიგიური, ეთნიკური, პროფესიული (სპეციალიზებული) და ა. შ.
ვაუჩერი - სახელმწიფოს
მიერ
მოსწავლისათვის
გადაცემული, მიმოქცევადი
ფინანსური
ინსტრუმენტი,
რომელიც
შეიძ-ლება
გამოშვებულ იქნას როგორც მატერიალიზებული,
ისე არამატერიალიზებული
ფორმით და რომელიც
განკუთვნილია მოსწავლის
მიერ ზოგადი განათლების
მიღების
დასაფინანსებლად. სახელმწიფო უზრუნველყოფს სრული ზოგადი
განათლების მიღებას. მოსწავლის განათლების სახელმწიფო
დაფინანსება
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էքստեռնի
կարգով
է
սովորում`
ուսումնական
հաստատությունում
չի
հաշվառվում և այնպես է
հանձնում քննություն:
–
Լեզվի
ՏԱՐԱՏԵՍԱԿ
ենթահամակարգ, տարբերակ:
Տարբերակում են հետևյալ
տիպի
տարատեսակներ.
ստանդարտային,
տարածաշրջանային, սոցիալա-կան,
կրոնական,
էթնիկա-կան,
մասնագիտական
(մասնագիտացված)¤ և այլն:
–
Պետության
ՎԱՈՒՉԵՐ
կողմից աշակերտի համար
փոխանցված,
շրջանառվող
ֆինանսական գործիք, որը
կարող է թողարկվել ինչպես
նյութականացված, այնպես էլ
ոչ նյութականացված ձևով, և
որը
հատկացված
է
աշակերտի
ընդհանուր
կրթություն
ստանալը
ֆինանսավորելու
համար:
Պետությունն ապահովում է
լրիվ միջնակարգ կրթություն
ստանալը:
Աշակերտի
կրթության
պետական
ֆինանսա-վորումը
հանրակրթական

ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებაში გრძელდება 12 წლის განმავლობაში.
სახელმწიფო
სწავლისათვის
გაწეულ
ხარჯებს ანაზღაურებს იმ
სკოლაში, რომელიც ახორციელებს დაწყებით ან/და
საბაზო ან / და საშუალო
ზოგადსაგანმანათლებლო
პროგრამებს. კერძო და
საჯარო სკოლაში სწავლებას ერთ მოსწავლეზე
გათვლლი
ფინანსური
ნორმატივის
შესაბამისი
ვაუჩერით
სახელმწიფო
დააფინანსებს მხოლოდ იმ
შემთხვევაში,
თუ
მას
მინიჭებული აქვს აკრედიტაცია. სახელმწიფოს მიერ
მოსწავლის
განათლების
დაფინანსება
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხორციელდება ერთ
მოსწავლეზე
გათვლილი
ფინასური
ნორმატივის
შესაბამისი ვაუჩერით. სტანდარტული და გაზრდილი
ვაუჩერების
ოდენობები
განისაზღვრება ეროვნული
სასწავლო გეგმით გათვა-
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ուսումնական
հաստատություններում տևում է 12
տարի: Պետությունն ուսման
համար
տրամադրված
ծախսերը հատուցում է այն
դպրոցում,
որն
իրականացնում է տարրական
և / կամ հիմնական և / կամ
միջնակարգ
հանրակրթական ծրագրեր: Ուսումնառությունը
մասնավոր
և
հանրային դպրոցում մեկ
աշակերտի
համար
հաշվարկված ֆինանսա-կան
նորմատիվին
համապատասխան
վաուչերով
պետության
կողմից
կֆինանսավորվի
միայն այն դեպքում, եթե
դպրոցին արդեն տրված է
հավատարմագրում:
Պետության
կողմից
աշակերտի
կրթության
ֆինանսավորումը
կատարվում է պետական
բյուջեից`
մեկ աշակերտի
համար
հաշվարկված
ֆինանսական
նորմատիվի
համապատասխան
վաուչերով:
Ստանդարտ և
ավելացված
վաուչերների

ლისწინებული
მიღწევის
დონისათვის მაქსიმალური
დატვირთვის
მიხედვით,
განსხვავებულ მდგომარეობაში მყოფ მოსწავლეთა
ფინანსური შესაძლებლობების შესაბამისად, განათლების მიღების უფლების
უზრუნველყოფაში
თანასწორობის
პრინციპის
დაცვით.

ვერბალური კომუნიკაცია
- გულისხმობს სიტყვების
საშუალებით ინფორმაციის
გადაცემას. არავერბალური
კომუნიკაცია (პოზა, მიმიკა,
ჟესტიკულაცია,
პაუზები,
ხმის
ინტონაცია
და
სიმაღლის
ცვლილება,
სქემა, დიაგრამა, სხვადასხვა შრიფტი) კი მოიცავს
მოსაუბრის
დამოკიდებულებას, რომელიც თან
ახლავს და ავსებს სიტყვიერ
ინფორმაციას.
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գումարը որոշվում է Ազգային
ուսումնական
պլանով
նախատեսված
ձեռքբերվելիք
մակարդակի
համար` ըստ առա-վելագույն
ծանրաբեռնու-թյան,
տարբերվող
վիճակում
գտնվող
աշակերտների
ֆինանսա-կան
հնարավորությունների
համաձայն`
կրթություն
ստանալու
իրավունքների
հավաապահովման մեջ
սարության
սկզբունքի
պահպանմամբ:
ԲԱՌԱՅԻՆ (ՎԵՐԲԱԼ) ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ – Հաղորդակցության տեսակներից մեկն
է:
Բառային
հաղորդակցությունը նկատի
ունի
բառերի
միջոցով
տեղեկության
հաղորդում:
Իսկ
ոչ
բառային
հաղորդակցությունը
(կեցվածք,
դեմքի
արտահայտություն, ժեստեր,
դադարներ, ձայնի հնչերանգի
և
բարձրության
փոփոխություն,
սխեմա,
դիագրամ,
տարբեր
տառատեսակ) ներառում է

ზოგადი
განათლების
ეროვნული მიზნები
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, ფართო
საზოგადოებასთან
ერთად, შეიმუშავა ზოგადი
განათლების
ეროვნული
მიზნების დოკუმენტი, რომელიც აღწერს ზოგადსაგანმანათლებლო
სისტემის
სასურველ შედეგს (დოკუმენტი
დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის
მიერ. განკარგულება #84,
2004 წლის 14 ოქტომბერი).
ეროვნული
სასწავლო
გეგმა არის ერთ-ერთი
მთავარი საშუალება ამ
დოკუმენტის მიერ განსაზღვრული იდეალების მისაღწევად და, შესაბამისად,
პატრიოტი,
დამოუკიდებელი,
შემოქმედებითი,
საკუთარი
შესაძლებლობების მუდმივად განვითარების
შემძლე,
ინფორმირებული და ამ ინფორმა-
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խոսողի վերաբերմունքը, որն
ուղեկցում
է
բանավոր
տեղեկություններին
և
համալրում դրանք:
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
–
Կրթության
և
գիտության
նախարարությունը,
լայն
հասարակայնության
հետ
մեկտեղ,
մշակել
է
հանրակրթության
ազգային
նպատակների
փաստաթուղթ, որը նկարագրում է
հանրակրթական
համակարգի
ցանկալի
արդյունքը
(փաստաթուղթը
հաս-տատված է Վրաստանի
կառավարության
կողմից:
Որոշում
# 84, 2004
թվականի հոկտեմբերի 14):
Ազգային
ուսումնական
պլանը
հիմնական
միջոցներից մեկն է
սույն
փաստաթղթի
կողմից
սահմանված
իդեալներին
հասնելու
համար
և,
ծառայում
է
հետևաբար
հայրենասեր,
անկախ,
ստեղծագործ,
սեփական
կարողությունները մշտապես
զարգացնելու
ունակ,

ციის ადეკვატურად გამოყენების
უნარის
მქონე,
ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და
ტოლერანტი
ადამიანის
აღზრდას ემსახურება.

ზოგადსაგანმანათლებლ
ო დაწესებულება - საჯარო
სამართლის
იურიდიული
პირი ან კერძო სამართლის
სამეწარმეო ან არასამეწარმეო იურიდიული პირი,
რომელიც
ახორციელებს
ზოგადსაგანმანათლებლო
საქმიანობას
ეროვნული
სასწავლო გეგმის შესაბამისად და სრულად მოიცავს
ზოგადი განათლების ერთ
საფეხურს მაინც.
ზოგადსაგანმანათლებლ
ო სკოლის საფეხურები ზოგადი განათლება სკოლებში იყოფა სამ საფეხურად: დაწყებით, საბაზო
საფედა
საშუალო
ხურებად. დაწყებითი საფეხური
გულისხმობს
1-6
კლასებს, საბაზო - 7-9
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տեղեկացված
և
այդ
տեղեկատվությունը
ադեկվատ
կիրառելու
ունակություն
ունեցող,
շրջակա
միջավայրը
պահպանող,
օրինապահ ու
հանդուրժող
մարդու
դաստիարակմանը:
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
–
Հանրային
իրավունքի իրավական դեմք
կամ մասնավոր իրավունքի
ձեռնարկատիրական կամ ոչ
ձեռնարկատիրական
իրավական
դեմք,
որն
իրականացնում է հանրակրթական
գործունեություն
Ազգային
ուսումնական
պլանի համաձայն և լրիվ
ընդգրկում
է
ընդհանուր
կրթության
գոնե
մեկ
աստիճան:
ԴՊՐՈՑԻ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ – Ընդհանուր
կրթությունը
դպրոցներում
բաժանվում
է
երեք`
տարրական, հիմնական և
միջնակարգ,
աստիճանի:
Տարրական
կրթությունը
ենթադրում
է
1-6
դասարանները,
հիմնակա-

ხოლო საშუალო - 10-12
კლასებს. სავალდებულო
სწავლება საქართველოში
მოიცავს 1-9 კლასებს.
თვალსაჩინოება
სხვადასხვა სახის ვიზუალური, აუდიომასალა (მაგ.
ფილმი, სლაიდი, გრაფიკი, სქემა, ნახატი და სხვა)
და ტექნიკური საშუალება,
რომელიც
გამოიყენება
სწავლების პროცესში.
თვითმართვა - თვითმართვა არის ადამიანის
უნარ-ჩვევა, გააცნობიეროს
და
მართოს
საკუთარი
ქცევა. თვითმართვის უნარჩვევებში შედის: მსხვილი
და ნატიფი მოტორული
(მოძრაობასთან,
ჩვევები
ძალის
გამოყენებასთან,
სიზუსტესთან
დაკავშირებული ჩვევები), სივრცეში
ორიენტაცია,
მოქმედებების დაგეგმვა და შესრულება,
დროის
მართვა
(დროის ეფექტიანი და
ადეკვატური გამოყენება),
უსაფრთხოების
დაცვა,
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նը` 7-9, իսկ միջնակարգը` 1012
դասարանները:
Պարտադիր
կրթությունը
Վրաստանում ներառում է 1-9
դասարանները:
Դիդակտիկ նյութեր
–
Տարբեր տիպի տեսանելի,
աուդիո
նյութեր
(օրինակ`
կինոնկար,
սլայդ,
գծապատկեր, սխեմա, նկար և
այլն)
և
տեխնիկական
միջոցներ, որ օգտագործվում
են ուսուցման գործընթացում:
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐԵԼԸ – Ինքն
իրեն կառավարելը մարդու
կողմից սեփական վարքը
հասկանալու և կառավարելու
հմտություն-կարողություն է:
Ինքն իրեն կառավարելու
հմտու-թյունկարողությունները ներառում
են`
խոշոր
և
նուրբ
շարժողական հմտություններ
(շարժման, ուժի կիրառման,
ճշգրտության հետ կապված
սովորություններ),
կողմնորոշում տարածության մեջ,
գործողությունների
պլանավորում
և
կատարում,
ժամանակի
կառավարում

ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დაცვა, ქცევის ნორმების
გათვალისწინება (ადამიანთა ჯგუფების შესატყვისი
წესების
ცოდნა
და
გამოყენება) და გააზრებული არჩევანის გაკეთება
(მიზნის
და
შედეგის
გათვალისწინება).

თვითმიმართული
სწავლება _ ზოგიერთი
ენის სწავლება შესაძლებელია
ხელმისაწვდომი
იყოს სხვა გზით, რომელიც განსხვავდება ჯგუფური სწავლებისაგან და
ეყრდნობა შემსწავლელის
ავტონომიას, ანუ, უნარი,
პასუხისმგებლობა
აიღოს
ვინმეს სწავლაზე. შემსწავლელები
გააზრებულად
განსაზღვრავენ მათი კურსის ხანგრძლივობას (და
სიხშირეს), მის ძირითად
დანიშნულებას და ზუსტ
მიზნებს (რომელი ენობრივი სახესხვაობა, რომე-
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(ժամանակի արդյունավետ և
համարժեք
օգտագործում),
անվտանգության
պահպանում, առողջ ապրելակերպի
պահպանում, վարքի նորմերի
նախատեսում
(մարդկանց
խմբերին
համապատասխանող
կանոնների իմացություն և
օգտագործում) և գիտակցված
ընտրության
կատարում
և
արդյունքի
(նպատակի
նախատեսում):
ԻՆՔՆԱՈՒՂՂՈՐԴՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
– Որոշ
լեզուների
ուսուցումը
հնարավոր
է
մատչելի
լինի
այլ
ճանապարհով,
որը
տարբերվում
է
խմբային
ուսուցումից և հիմնվում է
սովորողի
ինքնուրույնության վրա, այսինքն` որևէ
մեկի
ուսուցման
համար
պատասխանատվությունը
ստանձնելու
կարողության
վրա:
Սովորողները
գիտակցված սահմանում են
իրենց
դասընթացի
տևողությունը
¥(և
հաճախականությունը), նրա
հիմնական նշանա-կումը և

ლი უნარები), სწავლების
მიმართულებები და მეთოდოლოგიები, განსაზღვრული, როგორც მიზანშეწონილი, შეფასების მეთოდები და მისთ. ენობრივი
სახესხვაობის სწავლის ეს
გზა განსაკუთრებით მიზანშეწონილია სწავლება /
სწავლის მიმართულებების
შესაქმნელად,
რადგანაც
ის შესაძლებელია ადვილად დაიგეგმოს განათლების სისტემებში: კლასის
/ ჯგუფის გარეთ, ყოველკვირეული განრიგის გარეთ, აკადემიური წლის
გარეთ და ა.შ.

თვითშემეცნება - რთული
სააზროვნო უნარ-ჩვევა. იგი
არის საკუთარი გამოცდილების კრიტიკული გადამუშავების პროცესი, რომელიც გულისხმობს საკუთარი ქცევის და აზროვნების ანალიზს, გაცნობიერებას, შეფასებას, დაგეგმვასა და კონტროლს.
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ճշգրիտ նպատակները (որ
լեզվա-կան տարբերակը, որ
կարողությունները),
ուսուցման ուղղություն-ները
և
մեթոդաբանու-թյունները,
սահմանված,
որպես
նպատակահարմար
գնահատման մեթոդներ
և
նմ.:
Լեզվական տարբերակի
ուսանման
այս
ուղին
առանձնապես
նպատակահարմար է, քանի որ այն
հնարավոր
է
հեշտ
պլանավորել
կրթության
համակարգերում.
դասարանից/
խմբից
դուրս,
ամենշաբաթյա
աշխատակարգից
դուրս,
ակադեմիական տարվանից դուրս
և նմ.:
ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ – Բարդ
մտածողական
հմտությունկարողություն: Այն սեփա-կան
փորձի
քննադատորեն
վերամշակելու գործընթաց է,
որը ենթադրում է սեփական
վարքի
և
մտածողության
վերլուծում, իմաստավորում,
գնահատում, պլանավորում և
վերահսկում:
Ինքնաճա-

თვითშემეცნებას, ანუ რეფლექსიას მოსწავლე იყენებს
მაშინ, როდესაც ფიქრობს
საკუთარ
მოქმედებებზე:
მაგ. როდესაც ფიქრობს
იმაზე, თუ რამ განაპირობა
მისი
წარმატება
ან
წარუმატებლობა.

նաչումը կամ ռեֆլեքսիան
աշակերտը կիրառում է այն
ժամանակ, երբ մտածում է
սեփական
գործողությունների մասին. օրինակ` երբ
մտածում է այն մասին, թե
ինչն է պայմանավորել նրա
հաջողությունը կամ անհաջողությունը:

თვითშეფასება პროცესი,
რომლის
საშულებითაც
მოსწავლე ერთვება საკუთარი სწავლის მიზნების
ჩამოყალიბებასა და საკუთარი სწავლის პროცესის
მართვაში. ამისათვის მოსწავლეებს უნდა ჰქონდეთ
საკუთარი
ნაშრომების
შეფასების საშუალება. მასწავლებელი მოსწავლეებს
სთხოვს, რომ აწარმოონ
საკუთარ სასწავლო აქტივობებზე ჩანაწერები, პერიოდული
წერილობითი
შეფასებები.
მაგალითად,
თვითშეფასების ცხრილში
შესაძლოა მოცემული იყოს
შემდეგი პუნქტები: (1) რა
გავაკეთე დღეს, (2) რა
წარმატებით გავაკეთე, (3)

ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
–
Գործընթաց, որի միջոցով
աշակերտն ընդգրկվում է
սեփական
ուսանման
նպատակների ձևավորման և
սեփական
ուսանման
գործընթացի կառավարման
մեջ:
Դրա
համար
աշակերտները
պետք
է
ունենան
իրենց
աշխատանքները
գնահատելու
հնարավորություն:
Ուսուցիչն
աշակերտներին
խնդրում
է
իրենց
ուսումնական
ակտիվությունների
մասին
անել
գրառումներ, պարբերական
գրավոր
գնահատումներ:
Օրինակ` ինքնա-գնահատման
աղյուսակում հնարավոր է
հետևյալ
տրված
լինեն
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ვისთან ერთად ვიმუშავე, (4)
რა გავაკეთე კარგად, (5) რა
მინდა, რომ უკეთ გავაკეთო
და ა.შ.
თვითშეფასების
მუდმივი წარმოება მოსწავლეებს უყალიბებს შეცდომის
მიმართ
სწორ
დამოკიდებულებას.
მოსწავლე
ხვდება,
რომ
მხოლოდ შეცდომის გამოსწორებით არის შესაძლებელი
მისი
თვითგანვითარება.

იზოგლოსა - გეოგრაფიულ რუკაზე დატანილი
ხაზი ან სხვა პირობითი
ნიშანი, რომელიც გვიჩვენებს ცალკეული ენობრივი ფაქტის ტერიტორიული გავრცელების ფარგლებს.
იზოლაციონისტური
საგანმა-ნათლებლო
პარადიგმა - გულისხმობს
განათლებას
მხოლოდ
ეთნიკური უმცირესობების
მშობლიურ
ენაზე,
რაც
ნიშნავს ეთნიკური უმცირესობების მხრიდან ნება-
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կետերը. (1) Ի՞նչ եմ արել
այսօր: (2) Ի՞նչ հաջողությամբ
եմ արել: (3) Ո՞ւմ հետ եմ
աշխատել: (4) Ի՞նչն եմ լավ
արել: (5) Ի՞նչն եմ ուզում
ավելի լավ անել և այլն:
Ինքնագնահատման
մշտական
վարումը
աշակերտների մոտ սխալի
նկատմամբ
ճիշտ
վերաբերմունք է ձևավորում:
Աշակերտը կռահում է, որ
միայն սխալն ուղղելով է
հնարավոր
իր
ինքնազարգացումը:
ԻԶՈԳԼՈՍՍԱ – Գիծ կամ այլ
պայմանական
նշան
աշխարհագրական
քարտեզի վրա, որը ցույց է տալիս
առանձին լեզվական փաստի
տարածքային
տարածման
շրջանակները:
ՄԵԿՈՒՍԱՐԱՐԱԿԱՆ
–
Ենթադրում է
կրթություն
միայն
էթնիկական
փոքրամաս-նությունների
մայրենի
լեզվով,
ինչը
նշանակում
է
ազգային
փոքրամասնու-թյունների
ԿՐԹԱԿԱՆ

ՊԱՐԱԴԻԳՄ

ყოფლობით
იზოლაციას
დომინანტი ეთნიკური ჯგუფისგან.
ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმა სასწავლო
გეგმა, რომელიც შემუშავებულია
განსაკუთრებული
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე კონკრეტული მოსწავლისთვის და
ეფუძნება ეროვნულ სასწავლო გეგმას. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
ითვალისწინებს განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განსხვავებულსა
და სპეციფიურ საგანმანათლებლო მოთხოვნებს.
ინდიკატორი - (1) სოციოლინგვისტური ცვლადი,
რომელიც
რეგულარულ
დისტრიბუციას ამჟღავნებს
სოციალურ-ეკონომიკურ,
ეთნიკურ თუ ასაკობრივ
ჯგუფებში
და
თითქმის
გამოიყენება
ერთნაირად
ნებისმიერ კონტექსტში. (2)
მიზნის მიღწევის დონის
მაჩვენებელი.
ინდიკატორის საშუალებით შესაძ-
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կողմից
կամավոր
մեկուսացում
գերիշխող
էթնիկական խմբից:
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՊԼԱՆ – Ուսումնական պլան,
որը մշակվել է հատուկ
կրթական կարիք ունեցող
որոշակի աշակերտի համար
և
հիմնված է Ազգային
ուսումնական պլանի վրա:
Անհատական ուսում-նական
պլանը
նախատեսում
է
հատուկ կրթական կարիք
ունեցող
աշակերտի
տարբերվող
և
հատուկ
կրթական պահանջները:

ԻՆԴԻԿԱՏՈՐ`
ՑՈՒՑԻՉ

ՍՏՈՒԳԻՉ,

–

(1)

Սոցիոլոգիական
լեզվաբանության
փոփոխական,
որը կանոնավոր
բաշխում
է
դրսևորում
սոցիալ-տնտեսական, էթնիկական
թե
տարիքային
խմբերում
և
համարյա
միատեսակ է օգտագործ-ում
ցանկացած համատեքստում:
(2) Նպա-տակին հասնելու

ლებელია
შევაფასოთ/
გავზომოთ
დავალების
შესრულების
ხარისხი
დადგენილი
კრიტერიუმების ან მოთხოვნების
საფუძველზე, დავადგინოთ
შემსწავლელის
ძლიერი
და სუსტი მხარეები.
ინკლუზიური განათლება
გულისხმობს სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლეების ჩართვას სასწავლო პროცესში სხვა მოსწავლეებთან
ერთად. სასკოლო სასწავლო გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, თუ
ვინ არის პასუხისმგებელი
ამ საკითხების კოორდინირებაზე
(ეს
პიროვნება
შეიძლება იყოს დირექციის
წევრი, მომსახურე პერსონალი, მასწავლებელი ან
მშობელი. ამ პიროვნებასთან უნდა იყოს დანიშნული
შეხვედრების დრო, როდესაც სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეების
მშობლები შეძლებენ გასაუბრებას შესაძლო პრობ-
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մակարդակի
ցուցիչ:
Ստուգիչի
միջոցով
հնարավոր
է
գնահատել/չափել
հանձնարարության կատարման որակը`
սահմանած
չափանիշների
կամ պահանջների հիման
վրա, որոշել սովորողի ուժեղ
և թույլ կողմերը:
ԻՆԿԼՅՈՒԶԻՎ` ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ – Ենթադրում է
հատուկ կրթական
կարիք
ունեցող
աշակերտների
ներգրավվածություն
ուսումնական
գործընթացի
մեջ,
մյուս աշակերտների
հետ:
Դպրոցական
ուսումնական պլանում պետք
է նախատեսված լինի, թե ով է
պատասխանատու
այս
հարցերի
համակարգման
համար (այդ մարդը կարող է
լինել տնօրինության անդամ,
սպասարկող
անձնակազմ,
ուսուցիչ կամ ծնող: Այս
անձնավորության հետ պետք
է նշանակվի հանդիպման
հատուկ
ժամանակը,
երբ
կարիքներով աշակերտների
ծնողները
կկարողանան
զրուցել
հնարավոր

ლემებზე და მათი გადაჭრის
გზებზე. თუ სკოლას ჰყავს
განსაკუთრებული
საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე მოსწავლე, აუცილებლად უნდა განსაზღვროს, თუ რას აკეთებს
იმისთვის,
რომ
ამ
მოსწავლის განათლებისთვის ადეკვატური პირობები შეიქმნას (მაგ. მას
შეიძლება ჰქონდეს განსაკუთრებული საგაკვეთილო
განრიგი ან სპეციალური
სივრცე, სადაც შეძლებს
დასვენებას და სხვ.).
ინსტიტუციონალური ბილინგვური
განათლება
ითვალისწინებს
ბილინგვური საგანმანათლებლო
პოლიტიკის
გატარებას
ინსტიტუციონალურ
დონეზე.
ინტერაქტიული
სოციოლინგვისტიკა
- შეისწავლის ენის გამოყენების
ჰეტეროგენულ,
მულტიკულტურულ
ასპექტებს
ყველაზე ხშირად ინდუსტრიალიზებულ
საზოგადოებებში და განსაკუთრე-
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խնդիրների ու դրանց լուծման
ճանա-պարհների մասին: Եթե
դպրոցն ունի
հատուկ
կրթական
կարիքներով
աշակերտ, անպայման պետք
է սահմանի, թե ինչ է անում
նրա համար, որ աշակերտի
կրթության
համար
համապատասխան
պայմաններ ստեղծի (օրինակ,
կարող
է
ունենալ
առանձնահատուկ
դասացուցակ կամ հատուկ
տարածք, որտեղ կկարողանա
հանգստանալ տվյալ երեխան
և այլն):
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ
ԵՐԿԼԵԶՎՅԱ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ –
Նախատեսում է երկլեզվյա
կրթական
քաղաքականության
անցկացում
ինստիտուցիոնալ
մակարդակով:
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՍՈՑԻՈԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
–
Ուսումնասիրում
է
լեզվի
հետերոգենային,
բազմամշակութային ասպեկտ-ները
ամենից
հաճախ
ինդուստրալիզացված
հասարակություններում
և

ბულ ყურადღებას აქცევს
იმას, თუ როგორ გამოიყენებენ
ენებს
ერთი
საზოგადოების
ფარგლებში მოქცეული ენობრივი
და
კულტურული
ჯგუფები.
ინტერაქტიული სწავლება
გათვლილია ყოველი
მოსწავლის სარგებელზე.
ამ დროს აქცენტი კეთსწავლების
ისეთ
დება
ფორმებზე, სადაც მოსწავლე აქტიურად ერთვება
სწავლის პროცესში. მასწავლებელი ისე გეგმავს
გაკვეთილს, რომ ყოველი
მოსწავლე პოულობს თავის ადგილს და არ რჩება
პასიური
ან
გარიყული.
ინტერაქტიული სწავლება
არის ორმხრივი პროცესი,
რომლის დროსაც მოსწავლეები
აქტიურ
როლს
ასრულებენ,
პასუხობენ
კითხვებს,
თანამშრომლობენ ჯგუფური მუშაობის
დროს,
აქტიურად
ერთვებიან
დისკუსიაში,
გამოთქვამენ
აზრს
და
და ა.შ.
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առանձնահատուկ
ուշադրություն է դարձնում նրան,
թե
մեկ
հասարակության
շրջա-նակներում հայտնված
լեզվական թե մշակու-թային
խմբերը ինչպես են կիրառում
լեզուները:
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ –
Հաշվարկած
է
ամեն
աշակերտի
օգտին:
Այս
ժամանակ
շեշտադրումն
արվում
է
ուսուցման
այնպիսի ձևերի վրա, որտեղ
աշակերտն
ակտիվորեն
ընդգրկվում
է
ուսուցման
գործընթացի մեջ: Ուսուցիչն
այնպես
է
պլանավորում
դասը, որ ամեն աշակերտ
գտնում է իր տեղը և չի
մնում
պասսիվ
կամ
մեկուսացված:
Ինտերակտիվ ուսուցումը երկկողմ
գործընթաց է, որի ժամանակ
աշակերտներն ակտիվ դեր
են
կատարում,
պատասխանում
են
հարցերին,
համագործակցում
են
խմբային
աշխատանքի
ժամանակ,
ակտիվորեն ընդգրկվում են
բանավեճի մեջ, կարծիք են

ინტერაქტიული
სწავლების სტრატეგიები ინტერაქტიული სწავლება
გათვლილია
ყოველი
მოსწავლის სარგებელზე.
ამ დროს აქცენტი კეთდება
სწავლების ისეთ ფორმებზე,
სადაც მოსწავლე აქტიურად
ერთვება სწავლის პროცესში. ინტერაქტიული გაკვეთილის დროს მასწავლებლები და მოსწავლეები
აქტიურად ურთიერთობენ.
კარგი
ინტერაქტიული
სწავლება მიიღწევა სწავლების და სწავლის სხვადასხვა მეთოდის ბალანსირებული გამოყენებით.
ანუ
ინტერაქცია,
ენობრივი
ურთიერთქმედებები
- მოიცავს
როგორც
რეცეფციულ,
ასევე პროდუქტიულ აქტივობებს, ანუ, აღქმასა და
წარმოქმნას და ქმედების
ისეთ
განსაკუთრებულ
სახეობას,
რომელიც
აუცილებელია ერთობლივი დისკურსის ასაგებად.
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արտահայտում և այլն:
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
–
Ինտերակտիվ
ուսուցումը
հաշվարկված է ամեն մի
աշակերտի
օգտին:
Այս
ժամանակ
շեշտը դրվում է
ուսուցման այնպիսի ձևերի
վրա,
որտեղ աշակերտն
ակտիվորեն ներգրավված է
ուսումնական
գործընթացի
մեջ:
Ինտերակտիվ
դասի
ժամանակ
ուսուցիչները և
աշակերտները
ակտիվորեն
համագործակցում են: Լավ
ինտերակտիվ
դասավանդման հասնում են ուսուցման և
ուսանման
տարբեր
մեթոդների
հավասարակշռված օգտագործմամբ:
ԿԱՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՑԻԱ
ԼԵԶՎԱԿԱՆ

–
Ներառում
է
ինչպես
ռեցեպտիվ,
այնպես
էլ
պրոդուկտիվ (ընկալունակ և
արդյունավետ)
գործունեություն,
այսինքն,
ընկալում և կազմում և
գործողության
այնպիսի
առանձնահատուկ
տեսակ,
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

სწორედ ამიტომ აღქმისა
და
წარმოქმნის
ყველა
ზემოხსენებული სტრატეგია
მოქმედებს
ინტერაქციის
მიმართაც.

ინტერვიუ - გარკვეული
ინფორმაციის
მოპოვების
მიზნით
მასწავლებლის
დიალოგი მოსწავლესთან.
ინტერვიუ შეიძლება იყოს
სტრუქტურირებული
ან
არასტრუქტურირებული.
სტრუქტურირებულია ინტერვიუ, რომელიც ეფუძნება
წინასწარ
მომზადებულ
შეკითხვებს, ხოლო არასტრუქტურირებული
ინტერვიუს დროს მასწავლებელს
შეკითხვების
წინასწარ არ აქვს მომზადებული და მას სვამს საუბრის პროცესში სიტუაციიდან
გამომდინარე.
ინტერკულტურული
განათლება - განათლება,
რომელიც აღიარებს და
სცემს
მრავალპატივს
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որն
անհրաժեշտ
է
համատեղ
խոսույթի
կառուցման համար: Դա է
պատճառը, որ ընկալումը և
ստեղծման
բոլոր
վերոհիշատակյալ
ռազմավարությունները
գործում
են
նաև
ինտերակցիայի հանդեպ:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ – Որոշակի
տեղեկատվության
հայթայթման նպատակով ուսուցչի
երկխոսությունը աշակերտի
հետ: Հարցազրույցը կարող է
լինել կառուցքավորված կամ
չկառուցքավորված:
Կառուցքավորված է հարցազրույցը, որը հիմնվում է
նախապես
պատրաստված
հարցերի
վրա,
իսկ
չկառուցքավորված
հարցազրույցի
ժամանակ
ուսուցիչը
չունի
պատրաստած
հարցեր
և
դրանք առաջադրում է զրույցի
ընթացքում`
ելնելով
իրավիճակից:
ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
– Կրթություն, որն
ընդունում է և հարգում
բազմազանության
գոյու-

ფეროვნების
არსებობას
ადამიანის
ცხოვრების
ნებისმიერ სფეროში, ხელს
უწყობს თანასწორობას და
თანაბარი საგანმანათლებლო
შესაძლებლობების
შექმნას,
ეწინააღმდეგება
უსამართლო
დისკრიმინაციას და აყალიბებს
ღირებულებათა სისტემას,
რომლის გარშემოც თანასწორობა მიიღწევა.
ინფორმაციული
და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა - შეიძლება
განისაზღვროს, როგორც
ციფრული
ტექნოლოგიების, საკომუნიკაციო საშუალებებისა და/ან ქსელების
გამოყენების უნარი მათი
დანიშნულების
შესაბამისად. ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ) იძლევა სასურველი ინფორმაციის მოპოვების, შენახვის, ერთმანეთთან დაკავშირების, შეფასების,
ანალიზის,
ახლის
შექმნისა და გადაცემის
შესაძლებლობას.
კალკი - `გადაშუშვა~,

46

թյունը
մարդու
կյանքի
ցանկացած
բնագավառում,
նպաստում
է
հավասարությանը
և հավասար
կրթական
հնարավորությունների ստեղծմանը, դեմ է
անարդար
խտրականությանը և սահմանում է
արժեքային համակարգ, որի
շուրջ
հասնում
են
հավասարության:
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ՆԵՐԻ
ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
–
Թվային
տեխնոլոգիաների,
հաղորդակցության
միջոցների և / կամ ցանցերի
կիրառման
ունակություն`
ըստ դրանց նշանակման:
Տեղեկատվական և հաղորդակցական
տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) տալիս են ցանկալի
տեղեկատվու-թյուն
ձեռք
բերելու, պահելու, իրար հետ
կապելու,
գնահատելու,
վերլուծելու, նորը ստեղծելու և
փոխանցելու
հնարավորություն:
ԿԱԼԿԱ – Թափանցիկ կամ

ანუ `ასლის გადაღება~
გადატანითი აზრით: უცხოენოვანი
სიტყვისა
ან
ფრაზის მსგავსის აგება
მშობლიური ენის მასალით.

კანონი
ზოგადი
განათლების
შესახებ
აწესრიგებს საქართველოში
ზოგადსაგანმანათლებლო
საქმიანობის
განხორციელების პირობებს, ზოგადი
განათლების მართვისა და
დაფინანსების პრინციპებსა
და წესს, ადგენს ყველა
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
სტატუსს,
მათი დაფუძნების, საქმიანობის,
რეორგანიზაციის,
ლიკვიდაციისა და აკრედიტაციის წესს, აგრეთვე
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
მასწავლებელთა
საქმიანობის
წარმართვის პირობებსა და
წესებს. კანონი მიღებულია
საქართველოს
პარლამენტის მიერ 2005 წლის 8
აპრილს.
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կիսաթափանցիկ
գործվածք
կամ պինդ թուղթ` լեզվում
«պատճենահանում», փոխաբերական
իմաստով`
օտարալեզու
բառի
կամ
արտահայտության
նման
ձևի
կառուցում
մայրենի
լեզվի նյութով:
ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔ
Կարգավորում է
ՄԱՍԻՆ –
Վրաստանում
հանրակրթական
գործունեության
իրականացման
պայմանները,
հանրակրթության
կառավարման և ֆինանսավորման
սկզբունքներն ու
կանոնները,
սահմանում
բոլոր
հանրակրթական
հաստատությունների
կարգավիճակը,
դրանց
ստեղծման, գործու-նեության,
վերակազմա-կերպման,
լուծարման, լիցենզավորման
և
հավա-տարմագրման,
ինչպես
նաև
հանրակրթական
հաստատությունների
ուսուցիչների
գործունեությունը վարելու պայման-ները
և կանոնները:
Օրենքն
Վրաստանի
ընդունվել
է

კეთებით სწავლება - ანუ
პრაქტიკის მეთოდის გამოყენების დროს ხდება ზუსტი
ინსტრუქციის
მიწოდება
ექსპერიმენტის ან სიმულაციისთვის
და
არა
ინფორმაციის
მიწოდება.
იგი მიზნად ისახავს, რომ
მოსწავლეებმა შეასრულონ
ისეთი ქმედებები, რომელიც
ხელს უწყობს ცოდნის ან
ჩვევის ფორმირებას. პრაქტიკის
დროს
მასწავლებელი
აქტიურად
იყენებს
გამოხმაურებას
(უკუკავშირს), რაც ხელს
უწყობს
იმას,
რომ
მოსწავლის პრაქტიკა იყოს
აზრიანი და მან მართლაც
გააცნობიეროს ის, რასაც
აკეთებს და არა ავტომატურად
(მექანიკურად)
გაიმეოროს.
კომპეტენცია
კონკრეტული
ამოცანის
შესრულებისათვის საჭირო
უნარი.
იგი
მოიცავს
უნარების,
ცოდნისა
და
ქცევის ერთობლიობას.
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խորհրդարանի կողմից 2005
թվականի ապրիլի 8-ին:
ԱՆԵԼՈՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՄ
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԵԹՈԴ – Տվյալ
մեթոդի կիրառման ժամանակ
տեղի է ունենում ճշգրիտ
հրահանգի մատուցում փորձի
կամ նմանակման համար և ոչ
թե` ուղղակի տեղեկության
մատուցում: Դրա նպա-տակն
է,
որ
աշակերտները
կատարեն
այնպիսի
գործողություններ,
որոնք
օժանդակում են գիտելիքի
կամ
հմտության
ձևավորմանը: Փորձի ժամանակ
ուսուցիչն
ակտիվորեն
օգտագործում է արձա-գանքը
(հետադարձ կապը), ինչն
օժանդակում է նրան, որ
աշակերտի
փորձը
լինի
իմաստալից, և նա իսկապես
իմաստավորի այն, ինչ անում
է, և ոչ թե ինքնաբերաբար
(մեխանի-կորեն) կրկնի:
–
Ի ՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ
Կոնկրետ խնդրի կատարման
համար
անհրաժեշտ
ունակություն: Այն ներառում
է հմտությունների,
գիտելիքների
և
վարքագծի

კვლევა
აქტიური,
შრომატევადი,
სისტემატური შესწავლის პროცესი,
რომელიც მიზნად ისახავს
რაიმე იდეის მხარდაჭერისა
და უარყოფისათვის აუცილებელი ფაქტების დადგენას, ახსნას და ამის
საფუძველზე
დასკვნების
გამოტანას.
კითხვების
დასმა
გაკვეთილზე - გაკვეთილის
მნიშვნელოვანი ნაწილია.
მასწავლებელი კითხვების
დასმით არკვევს, თუ როგორ გაიგეს მოსწავლეებმა
გაკვეთილი, ხელმეორედ
არის ის ასახსნელი თუ არა.
აუცილებელია,
ამდენად,
რომ მასწავლებელი ფლობდეს კითხვების დასმის
სხვადასხვა ტექნიკას.
კითხვების
ტიპები
ძირითადი
კლასიფიცირებისას ფორმის მიხედვით
გამოყოფენ
ღია და
დახურულ კითხვებს. ღია
კითხვის ტექსტში არ არის
მოცემული პასუხების არჩე-
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միասնություն:
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ – Ակտիվ,
աշխատատար, համակարգված
ուսումնասիրության
գործընթաց,
որը
նպատակադրում
է
որևէ
գաղափարի աջակցության և
ժխտման
համար
անհրաժեշտ
է
փաստերի
որոշում, բացատրություն և
դրա
հիման
վրա
եզրակացություններ անելը:
ԱՌԱՋԱԴՐՈՒՄԸ
ՀԱՐՑԵՐԻ
ԴԱՍԻ ԺԱՄԱՆԱԿ – Դասի
կարևոր մասն է:
Ուսուցիչը
հարցերի
առաջադրմամբ
պարզում է, թե ինչպես են
աշակերտները
հասկացել
դասը, արդյոք այն նորից
անհրաժեշտ է բացատրել, թե`
ոչ: Այսպիսով, անհրաժեշտ
է, որ ուսուցիչը տիրապետի
հարցերի
առաջադրման
տարբեր տեխնիկաների:
ՀԱՐՑԵՐԻ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
–
Հիմնական
դասակարգման
ժամանակ
ըստ
ձևի
առանձնացնում են բաց և
փակ հարցեր: Բաց հարցի
տեքստում
չի
տրված
պատասխանների
ընտրու-

ვანი და მოპასუხეს ეძლევა
სრული თავისუფლება იმაში, თუ რას უპასუხებს. ღია
ვინ
კითხვის მაგალითი:

არის ნაწარმოების მთავარი
პერსონაჟი? რატომ ფიქრობთ ასე? აქ მოპასუხემ
თავისი საკუთარი სიტყვებით
უნდა
განმარტოს
მიზეზი, გამოთქვას მოსაზრება,
ან
დაასახელოს
ფაქტი. დახურული კითხვის
ტექსტში კი წინასწარ არის
მოცემული პასუხების არჩევანი და მან მხოლოდ ერთი
სწორი
პასუხი
უნდა
შეარჩიოს.
კლასის
მართვის
სტრატეგიები
ტერმინი
„კლასის მართვა“ აღწერს
პროცესს, რომელიც მიზნად
ისახავს
გაკვეთილების
შეფერხებების
გარეშე
წარმართვას.
ეს
ასევე
გულისხმობს
მოსწავლის
ხელისშემშლელი ქცევების
პრევენციას. კლასის მართვის სტრატეგიებში შედის
გაკვეთილის
დაგეგმვა,
მოს-წავლეთა ორგანიზება,
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թյուն, և պատասխանողին
տրվում է լրիվ ազա-տություն
այն
հարցում,
թե
ինչ
կպատասխանի: Բաց հարցի
օրինակ`
«Ո՞վ է
ստեղծագործության գլխավոր
հերոսը»: «Ինչո՞ւ եք այդպես
կարծում»:
Այստեղ
պատասխանողը սեփական
խոսքերով պետք է բացատրի
պատճառը,
արտահայտի
կարծիք,
կամ
անվանի
փաստը:
Իսկ փակ հարցի
տեքստում նախապես տրված
է
պատասխանների
ընտրությունը, և նա պետք է
ընտրի միայն մեկ ճիշտ
պատասխան:
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԴԱՍԱՐԱՆԻ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
–
«Դասարանի կառավարում»
տերմինը
նկարագրում է
գործընթաց, որը նախանշում
է
դասերի վարում առանց
խոչընդոտների:
Այն
նաև
ենթադրում
է
աշակերտի
խանգարող
վարքագծերի
կանխարգելում: Դասա-րանի
կառավարման
ռազմավարությունները
ներառում
են`
դասի

დროის ორგანიზება და ა. შ.

კოგნიტური
- შემეცნებითი.
კოგნიცია - შემეცნება,
ინფორმაციის გადამუშავების სხვადასხვა ოპერაციათა ერთობლიობა, დაწყებული ინფორმაციის მიღებით და დასრულებული
მისი გადამუშავებით.
კომპეტენცია
კონკრეტული ამოცანის შესრულებისათვის საჭირო უნარი.
იგი
მოიცავს
უნარების,
ცოდნისა
და
ქცევის
ერთობლიობას.

պլանավորում,
աշակերտների
կազմակերպում,
ժամանակի կազմա-կերպում
և այլն:
–
ԿՈԳՆԻՏԱՅԻՆ
Ճանաչողական:
– Ճանաչում,
ԿՈԳՆԻՑԻԱ
տեղեկատվության
վերամշակման
տարբեր
գործողությունների
միասնություն`
սկսած
տեղեկատվության ընդունմամբ և
ավարտած
դրա
վերամշակմամբ:
–
ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ
Կոնկրետ
խնդրի
իրականացման
համար
պահանջվող հմտություններ:
Այն ներառում է հմտությունների,
գիտելիքի
և
վարքագծի համադրություն:
–
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Մարդ-կանց միջև վերբալ
(բանավոր) և ոչ վերբալ
խորհրդանիշների
միջոցով
մտքերի,
զգացմունքների,
վերաբերմունքների
և
գաղափարների
փոխանակում:
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎԻԶՄ,

კომუნიკაცია - ადამიანებს
შორის ვერბალური (სიტყვიერი) და არავერბალური
სიმბოლოების
საშუალებით
აზრების,
გრძნობების,
დამოკიდებულებების და იდეების
ურთიერთგაცვლა.
კონსტრუქტივიზმი, კონსტრუქტივისტული მიდგომა - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎԻՍՏԱԿԱՆ
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ამ მიდგომის მიხედვით,
ადამიანები
სწავლობენ
აზროვნების და გამოცდილების საფუძველზე, რის
შედეგადაც უფრო რთული
შემეცნებითი
უნარები
უვითარდებათ.
აქედან
გამომდინარე,
კონსტრუქტივიზმი
ორიენტირებულია მოსწავლის
ძალისხმევაზე. მოსწავლე
სწავლის (ან შემეცნების)
პროცესის აქტიური მონაწილეა. იგი პასიურად კი არ
ისრუტავს
ინფორმაციას,
რომელიც მოწოდებულია
მასწავლებლის მიერ, არამედ მწყობრად აშენებს
საკუთარ ცოდნას. შემეცნებითი ფსიქოლოგიისა და
კონსტრუქტივიზმის თეორიებმა დიდი როლი შეასრულა აქტიური სწავლების
დანერგვის საქმეში დასავლეთის
ქვეყნებში.
ამ
მიდგომის თანახმად, მოსწავლეს სწავლაში ენიჭება
აქტიური და დამოუკიდებელი როლი. სასწავლო
აქტივობის შერჩევა, მისი
შესრულების ტემპის გან-

52

– Համաձայն այս
մոտեցման, մարդիկ սովորում
են մտա-ծողության ու փորձի
հիման վրա, որի արդյունքում
նրանց մոտ զարգանում են
ավելի բարդ ճանաչողական
հմտություններ: Հետևաբար,
կոնստրուկտիվիզմը
կենտրոնացած
է
աշակերտի
ջանքերի վրա: Աշակերտը
սովորելու
(կամ
ճանաչողության)
գործընթացի ակտիվ մասնակիցն է:
Նա ոչ թե պասսիվ կերպով է
կլանում
տեղեկատվունրան
թյունը,
որը
մատուցված
է
ուսուցչի
կողմից, այլ նաև համահունչ
ձևով
կառուցում
է
սեփական
գիտելիքները:
Ճանաչողական հոգեբանության և կոնստրուկտիվիստական տեսությունները մեծ
դեր են խաղացել արևմտյան
երկրներում
ակտիվ
ուսուցման
ներդրման
գործում: Ըստ այս մոտեցման,
աշակերտին
ուսումնառության
մեջ
ակտիվ և անկախ դեր է
շնորհվում:
ՈւսուՄՈՏԵՑՈՒՄ

საზღვრა
და
შეფასება
ხდება
მოსწავლესა
და
მასწავ-ლებელს
შორის
ერთობლივი შეთანხმებით.
განსაკუთრებული აქცენტი
კეთდება
მოსწავლის
ინტერესზე
და
სწავლა
უფრო
ინდივიდუალიზებულია.

კონფიდენციალურობა იმის უზრუნველყოფა, რომ
ინფორმაცია
მისაწვდომი
გახდეს მხოლოდ იმათთვის, ვისთვისაც ის არის
განკუთვნილი. იგი წარმოადგენს ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვის ერთერთ ქვაკუთხედს. კონფიდენიალურობა არის ძირითადი ეთიკური პრინციპი
მრავალი პროფესიისთვის
(მედიცინა,
სამართალი,
ჟურნალისტიკა,
ფსიქოლოგია, სოციალური სამუშაო. . .).
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գործունեության
ընտրությունը,
դրա
կատարման
տեմպի
սահմանումը
և
գնահատումը
տեղի
է
ունենում
աշակերտի
և
ուսուցչի
միջև
համատեղ
համաձայնությամբ:
Առանձնահատուկ
ուշադրություն
է
դարձվում
աշակերտի
շահերին
և
սովորելն ավելի անհատականացված է:
ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ,
ԽՈՐՀՐԴԱՊԱ- ՀՈՒԹՅՈՒՆ
–
Նրա
ապա-հովում,
որ
տեղեկատվու-թյունը
հասանելի
դառնա
միայն
նրանց համար, ում համար
այն նախատեսված է: Այն
հանդիսանում
է
տեղեկատվության
անվտանգության
պահպանության
անկյունաքարերից
մեկը:
Գաղտնիությունը
հիմնարար
բարոյական
սկզբունք է բազում մասնագիտությունների
համար
(բժշկություն, իրավագիտություն,
լրագրություն,
հոգեբանություն,
սոցիալական աշխատանք ...):

კრედიტი
(ევროპული
საკრედიტო
სისტემა
(ECTS)
ერთეული, რომელიც ასახავს
სტუდენტის
მიერ
საგნის
ასათვისებლად
შესასრულებელი სამუშაოს
მოცულობას, გამოხატულს
დროის ერთეულში. ECTS ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემა (შემდგომში
– ევროპული საკრედიტო
სისტემა) სტუდენტზე ორიენტირებული სისტემაა. მისი
დანიშნულებაა აკადემიური დატვირთვის ასახვა,
რომელიც სტუდენტს ესაჭიროება სასწავლო პროგრამის
მიზნების
მისაღწევად.
კრიტერიუმი - პრინციპი
(ნიშან-თვისება), რომლის
მიხედვითაც რაიმეს აფასებენ, განსაზღვრავენ.
კრიტიკული აზროვნება რთული სააზროვნო უნარჩვევა, რომელიც მოიცავს
ერთდროულად ორ ან მეტ
განსხვავებულ მოსაზრებაზე
ფიქრს, სხვადასახვა მოსაზ-
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ԿՐԵԴԻՏ (Եվրոպական կրեդիտային համակարգ (ECTS) –
Միավոր, որն արտացոլում է
ուսանողի կողմից առարկայի
յուրացման
համար
կատարվելիք
աշխատանքի
ծավալը`
արտահայտված
ժամանա-կի
միավորներով:
ECTS`
փոխանցման և
կուտակման
Եվրոպական
կրեդիտային
համակարգը
(այսուհետ`
Եվրոպական
կրեդիտային
համակարգ)
ուսանողին
կողմնորոշված
համակարգ է: Դրա նպատակն
է արտացոլել ակադեմիական
ծանրաբեռնվածությունը, որն
անհրաժեշտ է
ուսանողին
ուսումնական
ծրագրի
նպատակներին
հասնելու
համար:
–
Սկզբունք
ՉԱՓԱՆԻՇ
(հատկանիշ), համաձայն որի,
գնահատում, սահմանում են
որևէ բան:
ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
–
Բարդ մտածողական
հմտությունկարողություն, որը ներառում
է միաժամանակ երկու կամ
ավելի տարբեր տեսակետի

რების გაგებას, რაიმე შეხედულების
დასაბუთებას
სხვადასხვა
მიდგომების
საფუძველზე და იმის გაცნობიერებას, რომ სხვასაც
შეიძლება საკუთარი განსხვავებული
მოსაზრება
ჰქონდეს. კრიტიკულ აზროვნებას ადამიანი მიმართავს
არსებული
ან
წარმოდგენილი
მოსაზრების „ჭეშმარიტი“ ღირებულების
დასადგენად.
კრიტიკული
აზროვნების
დროს არსებითია არგუმენტების და კონტრარგუმენტების მოძიება, მთლიანი
სიტუაციის გაანალიზება და,
არსებული
შესაბამისად,
მტკიცებულებების
საფუძველზე მოსაზრების შეცვლა ან ახალი მოსაზრების
მიღება. კრიტიკულ აზროვნებას
ასევე
უწოდებენ
„ლოგიკურ“ ან „ანალიტიკურ“ აზროვნებას.

մասին մտածելը, տարբեր
կարծիքներ իմանալը, որևէ
կարծիքի
հիմնավորում`
տարբեր
մոտեցումների
հիման
վրա,
և
նրա
իմաստավորում, որ ուրիշը
նույնպես կարող է ունենալ իր
սեփական
տարբերվող
տեսակետը:
Մարդը
քննադատական
մտաէ
դիմում`
ծողությանն
գոյություն
ունեցած
կամ
ներկայացված
տեսակետի
«ճշմարիտ» արժեքի որոշման
համար:
Քննա-դատական
մտածողության
ժամանակ
էական է
փաստարկների և
հակա-փաստարկների
հայթայ-թումը, ամբողջական
իրավիճակի վերլուծումը և,
համապատասխանաբար,
առկա ապացույցների հիման
վրա
տեսակետը փոխելը
կամ
նոր
տեսակետ
ընդունելը: Քննադատական
մտածողությունը կոչում են
նաև «տրամաբանական» կամ
«վերլուծական»
մտածողություն:
ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
კულტურათაშორისი
ცოდნის, ԻՐԱՎԱՍՈՒ-ԹՅՈՒՆ
–
კომპეტენცია
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უნარების, შეხედულებებისა
და ქცევების კომბინაცია,
რომელიც მოსაუბრეს საშუალებას აძლევს, სხვადასხვა დონეზე აღიაროს,
გაიგოს, გარდაქმნას და
მიიღოს ცხოვრების სხვა
მიმართულებები და იაზროვნოს მისი კულტურის
მიღმა.
ეს
კომპეტენცია
არის
ხალხთა
შორის
გაგების საფუძველი და
არ შემოიფარგლება ენის
შესაძლებლობით.

კულტურული ინვერსია დომინანტ კულტურასთან
ინტეგრაციის
პროცესისთვის
წინააღმდეგობის
გაწევა.
კულტურული
მრავალფეროვნება - ადამიანები ავითარებენ სხვადასხვა სტრატეგიას, ნორმასა
და ღირებულებას, რათა
შეძლონ გარკვეულ ჯგუფში ცხოვრება და როგორც
ჯგუფმა მოახდინონ სხვადასხვა გარემოსთან ადაპტირება
დროსა
და
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Գիտելիքի,
ունակությունների,
վերաբերմունքների
և
վարքագծերի համադրություն, որը
խոսողին հնարավո-րություն
է
տալիս
տարբեր
մակարդակներում ճանա-չել,
հասկանալ, փոխակեր-պել և
ընդունել
կյանքի
այլ
ուղղություններ և մտածել իր
մշակույթից
դուրս: Այս
իրավասությունը
ժողովուրդների
միջև միմյանց
հասկանալու հիմքն է և չի
սահմանափակվում
լեզվի
կարողությամբ:
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՎԵՐՍԻԱ Գերիշխող մշակույթի հետ
ինտեգրման
գործընթացին
դիմադրության ցուցա-բերում:
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒ -ԹՅՈՒՆ
–
Մարդիկ զարգացնում
են
տարբեր
ռազմավարություններ,
արժեքներ
և
նորմեր,
որպեսզի
կարողանան
ապրել որոշակի խմբում, և
որպես խումբ
հարմարվել
տարբեր
միջավայրերում`

სივრცეში. Eეს სტრატეგიები,
ნორმები
და
ღირებულებები გადაიქცევა
ჩვევად და ტრადიციად ამ
ჯგუფისათვის და მოითხოვს მის შესაბამის ქმედებებს
ჯგუფის
წევრებისგან, გადაეცემა შემდგომ თაობებს. ადამიანები
პატივს სცემენ სხვა ადამიანების ნორმებს, ღირებულებებს, ჩვევებსა და
ტრადიციებს
და
თანაცხოვრობენ
განსხვავებული
კულტურის
მქონე
ჯგუფთან,
რომელთა
ჩვევებიც მკვეთრად განსხვავდება მათი ჩვევებისგან

კურიკულუმი იგივეა, რაც
სასწავლო გეგმა.
ლიცენზირება - ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ
ადმინისტრაციული
აქტის
საფუძველზე
პირისათვის
კანონით
დადგენილი
პირობების დაკმაყოფილების საფუძველზე მინიჭებული
განსაზღვრული
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ժամանակի և տարածու-թյան
մեջ:
E
Այդ
ռազմավարությունները,
նորմերը
և
արժեքները
վերածվում են սովորույթի և
ավանդույթի
այս
խմբի
համար
և
պահանջում
համապատասխան
գործողություններ
խմբի
անդամից,
փոխանցվում
հետագա
սերունդներին:
Մարդիկ հարգում են այլ
մարդկանց
նորմերը,
արժեքները, սովորույթ-ները
և
ավանդույթները,
և
համագոյակցում են տարբեր
մշակույթ ունեցող խմբերի
հետ, որոնց
սովորույթները
կտրականա-պես
տարբերվում
են
իրենց
սովորույթներից:
ԿՈՒՐԻԿՈՒԼՈՒՄ – Նույնն է,
ինչ` ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ:
–
ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ
Վարչական մարմնի կողմից
վարչական ակտի հիման վրա
անձին,
Օրենքով
սահմանված
պայմանների
բավարար-ման հիման վրա,
շնորհված
որոշակի
գործունեության

საქმიანობის
განხორციელების
უფლება.
იგი
გულისხმობს კონკრეტულ
სფეროში
პროფესიული
მოღვაწეობისათვის ოფიციალური ნებართვის მინიჭებას. სახელმწიფო უმეტეს
სფეროში
პროფესიული
მოღვაწეობისათვის აწესებს
ლიცენზირებას იმ მიზნით,
რომ მოსახლეობა იყოს
დაზღვეული
მუშაკის
არაკომპეტენტურობისაგან. მოქალაქეები ლიცენზირებას გადიან პროფესიული განვითარების ტრენინგებისა
და
გამოცდების
ჩაბარების გზით.

მაგისტრატურა - აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხური,
სასწავლო
პროგრამების
ერთობლიობა, რომელიც
აუცილებლად შეიცავს სამეცნიერო კვლევის ელემენტებს და მიზნად ისახავს
ბაკალავრის
შემდგომი
დონის სპეციალისტის ან
მკვლევარის მომზადებას,
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իրականացման
իրավունք:
Այն ենթադրում է
որոշակի
մասնագիբնագավառում
տական
գործունեության
համար
պաշտոնական
թույլտվության հատկացում:
Պետությունը
ոլորտների
մեծ
մասում
մասնագիտական
գործունեության
համար! լիցենզավորում
է
սահմանում այն նպա-տակով,
որ
բնակչությունն
ապահովագրված
լինի
աշխատողի ոչ իրավասու
լինելուց:
Քաղաքացիները
լիցենզավորում են անցնում
մասնագիտական
զարգացման թրեյնինգներ անցնելու և
քննություններ
հանձնելու
ճանապարհով:
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ – Ակադեմիական
բարձրագույն
կրթության
երկրորդ
աստիճան,
ուսումնական
ծրագրերի
ամբողջություն,
որն անպայման ներառում է
գիտական
հետազոտության տարրեր և նպատակ է
նախանշում
բակալավրին
հաջորդող
մակարդակի
մասնագետի
կամ

აგრეთვე ამზადებს პირს հետազոտողի
պատրասმიღებული
კვალიფიკა- տում, ինչպես նաև անձին
ციით მუშაობისათვის.
պատրաստում է ստացած
որակավորմամբ աշխատելու:
–
Այն
მაგისტრი - მფლობელი
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ
աստիճան
იმ აკადემიური ხარისხისა, ակադեմիական
որն
անձին
რომელიც პირს აკადე- ունեցող,
բարձրագույն
მიური უმაღლესი განათ- շնորհվում է
երկրորդ
ლების
მეორე կրթության
մագիստրաსაფეხურისათვის – მაგის- աստիճանի`
ტრატურისათვის
დადგე- տուրայի համար սահմանված
քանակը
ნილი კრედიტების რაოდე- կրեդիտների
ნობის ათვისების შედეგად յուրացնելու արդյունքում:
ენიჭება
–
მასწავლებლის წიგნი ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ
որն ուսուցչին
სახელმძღვანელო, რომე- Ուղեցույց,
ლიც მასწავლებელს აძლ- տալիս է մեթոդական բնույթի
և
որի
ევს მეთოდური ხასიათის ցուցումներ,
ուսուցիչը
მითითებებს და რომლის օգնությամբ
დახმარებითაც მასწავლე- վարում է / իրականացնում է
ბელი წარმართავს / განა- ուսուցումը:
ხორციელებს სწავლებას.
–
Տվյալների
მატრიცა - მონაცემთა
ՄԱՏՐԻՑԱ
որը
გამოსახვის ფორმა, რომე- արտացոլման ձև,
օգտաლიც ძირითადად გამოიყე- հիմնականում
ნება ობიექტების აღსაწე- գործվում է օբյեկտներն ըստ
հատկանիշների
რად მათი ატრიბუტების իրենց
համար:
მიხედვით.
ვიზუალურად նկարագրելու
այն
ունի
მას აქვს ცხრილის სახე, Արտաքինից
տեսք,
որի
რომლის თითოეული სვეტი աղյուսակի
սյունակը
შეესაბამება ობიექტის ცალ- յուրաքանչյուր
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კეულ ატრიბუტს, ხოლო
სტრიქონები – ამ ატრიბუტების მნიშვნელობებს სხვადასხვა ობიექტებისათვის.
მენტორი სპეციალურად
მომზადებული
მასწავლებელი, რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს: მასწავლებლის
მომზადებაში
ჩართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს სასკოლო პრაქტიკის კურსების წარმართვაში; გამოსაცდელ პერიოდში მომუშავე ინსტრუქტორებს პრაქტიკული პედაგოგიური ჩვევების ჩამოყალიბებასა და მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების
ცენტრში
წარსადგენი
რეკომენდაციების მოპოვებაში; სხვა
მასწავლებლებს
პროფესიულ
განვითარებაში.
ჯგუფი
მიზნობრივი
ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით არის
შერჩეული.
მაგალითად,
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համապատասխանում
է
առարկայի
որոշակի
հատկանիշի, իսկ տողերը`
տարբեր
օբյեկտների
այս
հատկանիշի արժեքներին:
–
Հատուկ
ՄԵՆԹՈՐ
պատրաստ-ված ուսուցիչ, որը
կարող է օգնել` ուսուցիչների
պատ-րաստման գործընթացի
մեջ
ներգրավված
բարձրագույն ուսումնական
հաստատու-թյուններին`
դպրոցի
պրակտիկայի
դասընթաց-ների անցկացման,
փորձաշրջանը
անցնող
հրահանգիչների
գործնական
մանկավարժական
հմտությունների ձևավոր-ման
և
Ուսուցիչների
մասնագիտական
զարգացման
կենտրոն
ներկայացվելիք
երաշխավորությունների ձեռքբերման, այլ
ուսուցիչներին`
մասնագիտական
զարգացման
հարցում:
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ (ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ)
ԽՈՒՄԲ – Մարդկանց խումբ,
որը որոշակի չափանիշների
համաձայն
է
ընտրված:
Օրինակ` նախագծի դեպքում

პროექტის
შემთხვევაში
სამიზნე ჯგუფი არის იმ
ადამიანთა ჯგუფი, ვისაც
პროექტის შედეგები მოუტანს გარკვეულ სარგებლობას, ანუ ვისთვისაც არის
განკუთვნილი პროექტი.
მოდერაცია
პროცესი,
რომლის დროსაც ხდება
გარკვეული ღონისძიებების
(მაგალითად,
სემინარი,
ინტერნეტპრეზენტაცია,
საიტზე რესურსების გაცვლა, ფორუმი) მართვა ან
გაძღოლა. ამ პროცესს
წარმართავს საგანგებოდ
შერჩეული
პირი
ანუ
მოდერატორი.
მოდული
სწავლების
დამოუკიდებელი, თანამიმდევრული ბლოკი, რომელიც აერთიანებს მონათესავე საგნებს. მოდულში
განსაზღვრულია საგანთა
ურთიერთკავშირები
და
თანამიმდევრობა.
სასწავლო გეგმა შეიძლება
ერთი
ან
შედგებოდეს
რამდენიმე მოდულისაგან.
მონაცემთა
ბაზა
-
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նպատակային (թիրախային)
խումբն
այն
մարդկանց
խումբն է, ում նախագծի
արդյունքները
կբերեն
որոշակի օգուտ, կամ ում
համար
հատկացված
է
նախագիծը:
ՄՈԴԵՌԱՑԻԱ – Գործընթաց,
որի ընթացքում տեղի է
ունենում
որոշակի
միջոցառումների
(օրինակ,
սեմինար,
շնորհանդես,
կայքէջում
ռեսուրսների
փոխանակում,
ֆորում)
կառավարում
կամ
առաջնորդում:
Այս
գործընթացը
վարում է
հատուկ ընտրված անձը կամ
մոդեռատորը:
–
Ուսուցման
ՄՈԴՈՒԼ
ինքնուրույն,
հետևողական
բլոկ, որը միավորում է
հարակից
առարկաներ:
Մոդուլում սահմանված են
առարկաների
փոխադարձ
կապերը
և
հաջորդականությունը: Ուսումնա-կան
պլանը կարող է կազմված
լինել մեկ կամ մի քանի
մոդուլներից:
ԲԱԶԱ
–
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ

მონაცემთა სტრუქტურული
ერთობლიობა,
რომლის
დანიშნულებაა მონაცემთა
შენახვა,
მოდიფი-ცირება
და წაკითხვა. ეს ტერმინი
ძირითადად უკავშირდება
ელექტრონული ფორმატის
მქონე მონაცემებს, რომლებიც იქმნება და ინახება
კომპიუტერული სისტემების
გამოყენებით.
მონაცემთა
ბაზის სტრუქტურა ძირითადად შეესაბამება მონაცემთა
ურთიერთმიმართებას. არსებობს მონაცემთა
ბაზის
სხვადასხვა
სტრუქტურა (მაგალითად:
რელაციური,
იერარქიული, ობიექტზე ორიენტირეშორის,
ბული).
მათ
დღემდე ყველაზე გავრცელებულია
რელაციური
სტრუქტურა.
ამ
ტიპის
მონაცემთა ბაზაში მონაცემები ინახება ცხრილების
ერთობლიობის
სახით,
სადაც თითოეული ცხრილი
შეესაბამება ერთ ობიექტს.
გარდა ამისა იგი შეიცავს
ე.წ. დამხმარე ცხრილებს,
რომლებიც
გამოსახავს
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Տվյալների կառուցվածքային
ամբող-ջություն,
որի
նշանակումն է տվյալների
պահպանումը,
մոդիֆիկացումը
և
ընթերցումը: Այս տերմինը
հիմնականում կապվում է
էլեկտրոնային
ձևաչափ
ունեցող
տվյալների
հետ,
որոնք ստեղծվում են և
պահվում
էլեկտրոնային
համակարգչային
համակարգերի
կիրառմամբ:
Տվյալների
բազայի
կառուցվածքը հիմնականում
համապատասխանում
է
տվյալների
փոխհարաբերությանը: Գոյություն ունի
տվյալների բազայի տարբեր
կառուցվածք (օրինակ` ռելատիվ,
ստորակարգային,
օբյեկտին
կողմնորոշված):
Այդ թվում, մինչև օրս ամենից
տարածվածն
է
ռելատիվ
կառուցվածքը: Այս տիպի
տվյալների
բազայում
տվյալները
պահվում
են
աղյուսակների
ամբողջության տեսքով, որտեղ յուրաքանչյուր
աղյուսակ
համապատասխանում է մեկ

კავშირებს
შორის.

ამ

ობიექტებს օբյեկտի: Բացի այդ, այն
ընդգրկում է այսպես կոչված
օժանդակ
աղյուսակներ,
որոնք
արտացոլում
են
կապերն այս օբյեկտների
միջև:
ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ – Սպեցիֆիկ
მონიტორინგი - სპეციფიհամաձայն,
კური ინდიკატორების მი- ստուգիչների
հավաքման
և
ხედვით მონაცემების შე- տվյալների
սիստեմային
გროვების და გაანალი- վերլուծման
ზების სისტემური პროცესი, գործընթաց, որը նպատաէ
համապաრომელიც მიზნად ისახავს կադրում
միջամտուმოცემული
სიტუაციის / տասխան
ვითარების შესწავლის და թյուններ` հիմնվելով տվյալ
მიღებულ
შედეგებზე իրավիճակի/
իրադրության
დაყრდნობით
შესაბამის ուսուցման
և
ստացած
ჩარევებს.
արդյունքների վրա:
–
ՄԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
მონოლოგი - დიალოგის
հակադիր
საპირისპირო
ფორმა. Երկխոս-ության
Մենախոսության
მონოლოგის არსი ის არის, ձևը:
რომ
ერთი
პიროვნება էությունն այն է, որ մեկ անձը
զեկուցողը)
(პედაგოგი, მომხსენებელი) (մանկավարժը,
ხანგრძლივად
საუბრობს երկար խոսում է հարցի
իսկ
ունկնդիրը
საკითხზე, ხოლო მსმენელი մասին,
տեղեկատվու(მოსწავლე) არის ინფორ- (աշակերտը)
მაციის პასიური მიმღები. թյան պասսիվ ընդունող է:
მომხსენებელი
შეიძლება Զեկուցողը
կարող
է
იყენებდეს თვალსაჩინოე- օգտագործել
դիդակտիկ
ბას და სხვა დამატებით նյութեր և այլ լրացուցիչ նյութ,
მასალას, მაგრამ არ ცდი- սակայն չփորձել ունկնդրին
ლობდეს მსმენელის აქტ- ակտիվորեն
ընդգրկել
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იურ ჩართვას ინფორმაციის
გადაცემის პროცესში.
მოსწავლეზე
ორიენტირებული სწავლება
- მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება არის განათლების მიდგომა, რომელიც ფოკუსირდება მოსწავლეების საჭიროებებზე, შესაძლებლობებზე, ინტერესებზე და სწავლის სტილზე.
ეს განსხვავდება მასწავლებელზე
ფოკუსირებული
მიდგომისაგან, სადაც მასწავლებელს აქვს ლიდერის
აქტიური
როლი,
ხოლო
მოსწავლეს
კი
პასიური მიმღების როლი.
მოსწავლეზე
ორიენტირებული სწავლის დროს
მოსწავლე არის აქტიური
თავისი სწავლის პროცესში,
ხოლო მასწავლებელი გეზის მიმართულების მიმცემი.
მოსწავლის
წიგნი
სახელმძღვანელო, რომელიც განკუთვნილია მოსწავლის მიერ საგანმანათლებლო საგნობრივი პროგრამის ასათვისებლად.
მოტორული ჩვევები -
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տեղեկության
փոխանցման
գործընթացի մեջ:
ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ – Մանկավարժական
մոտեցում,
որն
ուսումնական
գործընթացի
կենտրոնում
է
դնում
աշակերտի
կարիքները,
հնարավորությունները,
շահերը և ուսանման ոճը: Այն
տարբերվում
է
ուսուցչին
կողմնորոշված մոտեցումից,
որտեղ
ուսուցիչն
ունի
առաջնորդի ակտիվ դեր, իսկ
աշակերտը`
պասսիվ
ընդունողի դեր: Աշակեր-տին
կողմնորոշված
ուսուցման
ժամանակ աշակերտն ակտիվ
է` սովորելու գործընթացում,
իսկ ուսուցիչը` տալիս է
կողմնորոշվելու
ուղղությունը:

ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԳԻՐՔ – Ձեռնարկ,
որը
նախատեսված
է
աշակեր-տի
կողմից
կրթական
առարկայական
ծրագրի յուրացման համար:
ՄՈՏՈՐԱՅԻՆ

მოძრაობის ჩვევები (მაგალითად,
ველოსიპედით
სიარული, ღილის,
თასმების შეკვრა, ცურვა და ა.
შ.).
ორმაგი
კითხვები
როდესაც ერთდროულად
ხდება ორი ან მეტი კითხვის
დასმა, რესპონდენტს ექმნება პრობლემები. მან არ
იცის, თუ რომელ კითხვას
უპასუხოს. შესაძლოა მან
უპასუხობს მხოლოდ იმ კითხვას, რომელიც ყველაზე
ნაკლებ მუქარას შეიცავს ან
პასუხობს იმ კითხვას, რომელიც მისთვის მოსახერხებელია და იგნორირებას უკეთებს კითხვის სხვა ნაწილს.
პედაგოგიკა - მეცნიერება
აღზრდის, სწავლისა და
სწავლების მიზნების, შინაარსის,
ფორმებისა
და
მეთოდების შესახებ, სპეციალურად ორგანიზებული
მიზანმიმართული
და
სისტემატური
ქმედებების
შესახებ, რომლებიც ორიენტირებულია
პიროვნების
ჩამოყალიბებაზე. პედაგოგიკა იკვლევს აღზრდის
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– Շարժման
հմտություններ
(օրինակ,
հեծանվով
տեղաշարժվել,
կոճակը,
կոշկաքուղերը
կոճկել, լողալ և այլն):
ԿՐԿՆԱԿԻ ՀԱՐՑԵՐ – Երբ
միաժամանակ երկու կամ
ավելի
հարցեր են տալիս,
հարցվողի մոտ խնդիրներ են
առաջանում: Նա
չգիտի, թե
որ հարցին պատաս-խանի:
Հնարավոր
է
նա
պատասխանի միայն այն
հարցին, որն ամենից պակաս
սպառնալիք է պարունակում
կամ պատասխանում է այն
հարցին, որն իրեն հարմար է,
և անտեսում է հարցի մյուս
մասը:
–
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
Գիտու-թյուն
դաստիարակության,
ուսանման
և
ուսուցման
նպատակների,
բովանդակության, ձևերի և մեթոդների,
հատուկ
կազմակերպված
նպա-տակաուղղված և համակարգված գործողություննե-րի
մասին, որոնք կողմնորոշված
են
անձնա-վորության
ձևավորմանը:
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

არსსა და კანონზომიერებებს,
მის
სტრუქტურას,
ქმნის სასწავლო აღმზრდელობითი საქმიანობის თეორიებს.

პედაგოგიური
პერსონალი - შედგება შემდეგი
პირებისაგან: აკადემიური
პერსონალი, მასწავლებელი, აღმზრდელი, ასევე ის
პირები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ საგანმანათლებლო/სააღმზრდელო პროცესში.
პედაგოგიური საბჭო
სკოლის მასწავლებელთა
თვითმმართველობის უმაღლესი არჩევითი ორგანო,
რომელშიც ყველა წევრი
სარგებლობს
თანაბარი
ხმის უფლებით. პედაგოგიური საბჭოს ფუნქციებია:
ეროვნული
სასწავლო
გეგმის შესაბამისი სასკოლო
სასწავლო
გეგმის
შემუშავება და დამტკიცება
(სამეურვეო
საბჭოსთან
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Մանկավարժությունը
հետազոտում է դաստիարակության
էությունը
և
օրինաչափությունները, նրա
կառուցվածքը,
ստեղծում
ուսումնադաստիարակչական
գործունեության
տեսություններ:
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ – Բաղկացած է
հետևյալ
անձանցից`
ակադեմիա-կան անձնակազմ.
ուսուցիչ,
դաստիարակ,
ինչպես նաև այն անձինք,
ովքեր
անմիջականորեն
ներգրավ-ված են կրթական /
դաստիարակչական գործընթացի մեջ:
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ
–
Դպրոցի
ուսուցիչների
ինքնակառավարման
բարձրագույն
ընտրովի
մարմին,
որի
բոլոր
անդամներն
օգտվում
են
ձայնի հավասար իրավունքից:
Մանկավար-ժական խորհրդի
գործառույթներն
են`
Ազգային
ուսումնական
պլանին համապատասխան
դպրոցական
ուսումնական

შეთანხმებით), სასწავლო
წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი სახელმძღვანელოების შერჩევა, სამეურვეო საბჭოში წარმომადგენლების მივლენა და ა.შ.

პიაჟე
- შვეიცარიელ
ფსიქო-ლოგ ჟან პიაჟეს
(1896-1980)
თეორიის
ამოსავალს წარმოადგენს
მოსაზრება იმის თაობაზე,
რომ განვითარების პროცესში ბავშვი უბრალოდ კი
არ რეაგირებს გარემოს
ზეგავლენაზე,
არამედ
აქტიურად მოქმედებს და
იძენს ცოდნასა და უნარჩვევებს გარემოსთან შეგუების პროცესში. ბავშვის
მიერ სამყაროს შემეცნება
ვითარდება არა მხოლოდ
ცოდნის
დაგროვების
თვალსაზრისით,
არამედ
თვისებრივად
იცვლება
თვით შემეცნების პროცესიც.
ბავშვის მიერ აღქმული
სამყარო
განსხვავდება
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ծրագրի
կազմում
և
հաստատում
(հոգաբարձուների
խորհրդի
հետ
համաձայնեցմամբ), ուսումնական տարվա ընթացքում
օգտագործվելիք
դասագրքերի
ընտրություն,
հոգաբարձուների խոր-հուրդ
ներկայացուցչի գործուղում և
այլն:
Շվեյցարացի
ՊԻԱԺԵ –
հոգեբան Ժան Պիաժեի (18961980) տեսության ելակետն է
հանդիսանում
տեսակետն
այն մասին, որ զարգացման
պրոցեսում երեխան ոչ թե
ուղղակի արձագանքում է
միջավայրի
ներգործությանը,
այլ
ակտիվորեն
գործում
է,
և
շրջակա
միջավայրին
ընտելանալու
գործընթացում, ձեռք է բերում
գիտելիք, հմտու-թյուններ ու
կարողու-թյուններ: Երեխայի
կողմից
տիեզերքի
ճանաչողու-թյունը
զարգանում է ոչ միայն
գիտելիքի
կուտակման
առումով, այլև որակապես
փոխվում է ճանաչողության
գոր-ծընթացը:
Երեխայի

მოზრდილის
მიერ
აღქმული
სამყაროსგან.
პიაჟეს მიხედვით, ინფორმაციის გადამუშავება შემეცნებითი სტრუქტურების სქემების
საშუალებით
ხდება.
სქემები
არის
ინფორმაციის
მიღების,
შენახვის, გარდაქმნის შინაგანად არსებული ჩარჩოები.
სქემები იცვლება ბავშვის
განვითარებასთან
და
ცოდნის
დაგროვებასთან
ერთად. თუ ბავშვის მიერ
მიღებული
ინფორმაცია
შეესაბამება მის შემეცნებით
სტრუქტურებს
(სქემებს),
მაშინ ხდება ბავშვის მიერ ამ
ინფორმაციის გაგება ანუ
ასიმილაცია. თუ ინფორმაცია
არ
შეესაბამება
სქემებს, მაშინ ინფორმაციის გაგება ვერ ხერხდება.

პილოტირება - ახალშექმ-
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կողմից ընկալված տիեզերքը
տարբերվում է դեռահասի
կողմից
ընկալված
տիեզերքից: Ըստ Պիաժեի`
տեղեկատվության
վերամշակումը տեղի է ունենում
ճանաչողական
կառույցների` սխեմաների միջոցով:
Սխեմաները
տեղեկատվության ընդունման, պահելու,
վերափոխելու
ներքուստ
առկա
կաղապարներ
են:
Սխեմաները փոխվում են
և
երեխայի զարգացման
գիտելիքի կուտակման հետ:
Եթե
երեխայի
կողմից
ստացած տեղեկա-տվությունը
համապատաս-խանում է նրա
ճանաչողական
կառույցներին
(սխեմաներին),
այդ
ժամանակ
երեխան
այս
տեղեկատվությունը
հասկանում
է`
ասիմիլացնում,
ձուլում: Եթե
տեղեկատվությունը
չի
համապատասխանում
սխեմաներին, այդ դեպքում չի
հաջողվում
ըմբռնել
տեղեկատվությունը:
ՊԻԼՈՏԱՎՈՐՈՒՄ`

ნილი ნაკეთობის, ნაწარმისა
თუ
პროდუქციის
გამოცდა ბუნებრივ, რეალურ
გარემოსა
და
პირობებში. ეს პროცესი
მიზნად ისახავს პროდუქციის
შემოწმებას, მისი
ხარვეზებისა და უპირატესობების გამოვლენას გაუმჯობესებისათვის
საჭირო
დასკვნების გაკეთებისა და
შესაბამისი ცვლილებების
განხორციელებისთვის.
განათლების
სისტემაში
პილოტირება არის ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული
სასწავლო მიზნებისა და მათი
მიღწევის
საშუალებების
(სწავლა-სწავლების ახალი
პრინციპები,
საგნობრივი
პროგრამები, მათ საფუძველზე შექმნილი სახელმძღვანელოები, შეფასების
ახალი სისტემა და ა. შ.)
ადეკვატურობის შემოწმება
სკოლებში.

– Նոր ստեղծած
իրի,
արտադրանքի կամ
ապրանքի
փորձարկում
բնական,
իրական
միջավայրում և պայմաններում:
Այս գործընթացը
նպատակադրում է ապրանքի
փորձարկում,
նրա
թերությունների
և
առավելությունների
բացահայտում`
բարելավման
համար
անհրաժեշտ
եզրակացոթյուններ անելու և
փոփոխություններ
կատարելու
համար:
Կրթական
համակարգում
պիլոտավորումը
Ազգային
ուսումնական
պլանով
նախատեսված ուսումնա-կան
նպատակների
և
դրանց
հասնելու
միջոցների
նոր
(ուսանում-ուսուցման
սկզբունքներ, առարկայա-կան
ծրագրեր, դրանց հիման վրա
ստեղծված
դասա-գրքեր,
գնահատման նոր համակարգ
և այլն ..) համարժեքության
ստու-գումն է դպրոցներում:
პორტფოლიო
საქაՊՈՐՏՖՈԼԻՈ (Նույնն է, ինչ
–
ღალდე, რომელშიც სწავ- թղթապանակ)
որի
մեջ
ლის პროცესში მონაწილე Թղթապանակ,
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ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ

ინახავს თავის ნამუშევრებს.
დავალების ამ ფორმას
იყენებენ კეთებით სწავლების დროს. პორტფოლიო შეიძლება შეიცავდეს
მოსწავლის მიერ შესრულებულ
საშინაო
და
საკლასო დავალებებს, ჯგუფური პროექტების ანგარიშებს და ა. შ. პორტფოლიოს დანიშნულებაა, რომ
მოსწავლემ თავად შეაფასოს თავისი ნაშრომები და
გააცნობიეროს,
თუ
რა
შეცდომები
დაუშვა
და
როგორ შეიძლება მომავალში
ამ
შეცდომების
აცილება.

პრეზენტაცია
რაიმე
საკითხის აუდიტორიის წინაშე საჯარო წარდგენის
პროცესი. პრეზენტაცია უნდა იყოს მოკლე (არაუმეტეს
20-30 წუთისა), აზრიანი და
საინტერესო. კარგად მომზადებული შინაარსის და
სხვადასხვა თვალსაჩინოების გამოყენების (ფლიპჩა-
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ուսումնական
գործընթացի
մասնակիցը պահում է իր
աշխատանքները:
Հանձնարարության
այս
ձևն
օգտագործում
են
անելով
ուսուցման
ժամանակ:
Պորտֆոլիոն
կարող
է
ընդգրկել
աշակերտի
կատարած
տնային
և
դասարանական
հանձնարարությունները,
խմբային
նախագծերի
հաշվետվությունները
և
այլն:
Պորտֆոլիոյի
նշանակումն
այն է, աշակերտն ինքը
գնահատի իր աշխատանքները և իմաստավորի, թե ինչ
սխալներ է թույլ տվել և
ինչպես
կարելի
է
հետագայում խուսափել այս
սխալներից:
ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ – Որևէ հարցի
լսարանի
առջև
հրապարակով
ներկայացնելու
գործընթաց:
Շնորհանդեսը
պետք է լինի համառոտ (ոչ
ավել քան 20-30 րոպե),
իմաստալից և հետաքրքիր:
Բացի
լավ
պատրաստած
բովանդակության
և
դիդակտիկ
նյութերի

რტი, მასალები და ა. შ)
გარდა, ასევე, აუცილებელია მომხსენებელმა გაითვალისწინოს არავერბალური კომუნიკაციის ისეთი
ელემენტები, როგორიცაა
ხმის ტემბრი, სხეულის ენა
და გარეგნობა;
პრობლემის
გადაჭრა
რთული სააზროვნო უნარჩვევა, რომელიც გულისხმობს გარკვეული პრობლემის ამოსახსნელი პირობების,
ხერხების
ან
დამხმარე
საშუალებების
მოფიქრებას.
პროექტი
კონკრეტული
პრობლემის გადაჭრის ან
ინიციატივის
განხორციელებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაო, რომელიც
უზრუნველყოფს
მოსწავლეთა
კვლევითი,
შემოქმედებითი,
თანამშრომლობისა და კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების განვითარებას. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის,
კვლევის,
პრაქტიკული
აქტივობისა და შედეგების
წარმოდგენის ეტაპებს არ-
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(ֆլիպչարտ, նյութեր և այլն)
օգտագործումից,
անհրաժեշտ է նաև, որ զեկուցողը
նախատեսի
ոչ
բառային
հաղորդակցության այն-պիսի
տարրեր, ինչպիսիք են ձայնի
տեմբրը, մարմնի լեզուն և
արտաքինը:
ԼՈՒԾՈՒՄ
–
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
Բարդ մտածողության հմտություն-կարողություն,
որը
ենթադրում է որոշակի խնդրի
լուծման
պայման-ներ,
մեթոդներ
կամ
օժանդակ
միջոցներ մտածել:
– Կոնկրետ
ՆԱԽԱԳԻԾ
հիմնախնդրի վճռման կամ
նախաձեռնության
իրականացմանը կողմնո-րոշված
բազմակողմանի աշխատանք,
որն
ապա-հովում
է
աշակերտների
հետազոտական,
ստեղծագործական,
համագործակցության և հաղորդակցական հմտությունների և
կարողությունների
զարգացում:
Նախագծի
վրա
աշխատանքը ներառում է
պլանավորման,
հետազոտ-

ჩეული საკითხის შესაბამისად. პროექტი განხორციელებულად ჩაითვლება,
თუკი
მისი
შედეგები
თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად არის წარმოდგენილი (მაგ. წერილობითი
დოკუმენტი, მაკეტი, ინსცენირება, დებატები, აქცია,
თანამიმდევრული
ღონისძიებები და ა. შ.).

პროფესია ცოდნის, უნარჩვევათა და კომპეტენციათა
ერთობლიობა, რომელთა
ფლობა
აუცილებელია
გარკვეულ სფეროში შრომითი საქმიანობისათვის და
რომელთა შეძენა შესაძლებელია სწავლის ან/და
შესაბამის სფეროში საქმიანობის შედეგად.

პროფესიული განათლება
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ման,
գործնական
ակտիվության և արդյունքների ներկայացման փուլերը`
ընտրած
հարցին
համապատասխան:
Նախագիծն
իրականացված
կհամարվի,
եթե
նրա
արդյունքները ակնհայ-տորեն
և
համոզիչ
լինեն
ներկայացված
(օրինակ`
գրավոր
փաստաթուղթ,
մանրակաղապար,
բեմադրում,
մտքերի
փոխանակում,
ակցիա,
հետևողական միջոցառումներ և
այլն):
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
–
Գիտե-լիքների,
հմտությունների
և
կարողությունների
և
իրավասությունների
ամբողջություն,
որոնց
տիրապետումն անհրա-ժեշտ
է որոշակի բնագավառում
աշխա-տանքային
գործունեության համար, և
որոնք հնարավոր է
ձեռք
բերել
սովորելու
կամ/և
համապատասխան ոլորտում
գործունեության արդյունքում:
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

სახელობო ან / და პროფესიული უმაღლესი განათლების
მიზანია
პირის
მომავალი
პროფესიული
საქმიანობისათვის მომზადება. საქართველოში პროფესიული განათლების სახეებია: სახელობო განათლება და პროფესიული
უმაღლესი
განათლება.
სახელობო
განათლების
მიღება შეიძლება ზოგადი
განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის, ხოლო
პროფესიული
უმაღლესი
განათლებისა - მხოლოდ
სრული
განათლების
მიღების საფუძველზე. თავის
მხრივ,
სახელობო
განათლება შეიძლება იყოს
ფორმალური და არაფორმალური (იხილეთ სახელობო განათლება, უმაღლესი
პროფესიული განათლება,
ფორმალური
პროფესიული განათლება და არაფორმალური
პროფესიული განათლება).
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–
Արհեստագործական կամ/և
մասնագիտական կրթութ-յան
նպատակն է անձին հետագա
մասնագիտական
գործունեության
համար
պատրաստելը:
Վրաստանում
մասնագիտական
կրթության
տեսակներն են` արհեստագործական
կրթություն
և
մասնագիտական
բարձրագույն
կրթություն:
Արհեստագործական
կրթություն կարելի է ստանալ
ընդհանուր
կրթության
հիմնական`
բազային
աստիճանը, ավարտելու, իսկ
բարձրա-գույն
մասնագիտական
կրթությունը`
միայն լրիվ
կրթություն ստանալու հիման
Իր
հերթին,
վրա:
արհեստագործական
կրթությունը կարող է լինել
ֆորմալ և ոչ ֆորմալ (տե՛ս`
արհեստագործական
կրթություն,
բարձրագույն
մասնագիտական
կրթություն, ֆորմալ մասնագիտական կրթություն և ոչ-ֆորմալ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

մասնագիտական
կրթություն):
პროფესიული
განვითაՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
–
რება პროფესიული განვი- ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
զարգաთარება გულისხმობს უწყვე- Մասնագիտական
ենթադրում
է
ტი განათლების საშუალე- ցումը
ბით საკუთარი მოღვაწე- շարունակական կրթության
ობის სფეროში ცოდნის միջոցով իր գործունեության
գիտելիքների
გაღრმავებასა და უნარების ոլորտում
հմտությունგანვითარებას. იგი ასევე გუ- խորացում և
ლისხმობს
პიროვნული ների զարգացում: Այն նաև
განვითარებისათვის საჭი- ներառում է անհատական
համար
რო
ზოგადი
უნარების զարգացման
անհրաժեշտ
ընդհանուր
განვითარებას.
ունակությունների
զարգացում:
პროფესიული
საგანმანათლებლო სტანდარტი დოკუმენტი, რომელიც ადგენს სტანდარტული სახელობო საგანმანათლებლო
პროგრამის შექმნის პირობებსა და წესს;
პროფესიული სტანდარტი
ეროვნული პროფესიული
სააგენტოს მიერ დამტკიცებული, პროფესიულ კვალიფიკაციათა ჩარჩოს შემადგენელი დოკუმენტი, რომლითაც განსაზღვრულია ის
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ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ –
Փաստաթուղթ,
որը
սահմանում է ստանդարտ
մասնագիտական կրթական
ծրագրի
ստեղծման
պայմաններն ու կարգը:
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
– Ազգային մասնագիտական
գործակալության
կողմից
հաստատված,
մասնագիտական
որակավորումների
շրջանակի
բա-ղադրիչ
փաստաթուղթ,
որով

პროფესიული
ცოდნა,
უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები, რომლებსაც უნდა
ფლობდეს
კონკრეტული
პროფესიის
წარმომადგენელი;
პროფესიული სტუდენტი
პირი, რომელიც სწავლობს
სახელობო
საგანმანათლებლო
პროგრამით;
პროფესიული სწავლების
ცენტრი / პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულება – საჯარო ან
კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული პირი, რომელიც
ახორციელებს სახელობო
საგანმანათლებლო პროგრამებს.
„რატომ კითხვები“ პირად
საკითხებზე
საუბრისას
„რატომ კითხვის“ დასმა
სირთულეებს
გარკვეულ
იწვევს.
იგი
მოითხოვს
რესპონდენტისაგან
საკუთარი
ქცევის
ანალიზს.
ხშირად ადამიანებს უჭირთ
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սահմանված
են
այն
մասնագիտական
գիտելիքները, հմտություններն ու
կարողությունները,
որոնք
պետք է ունենա կոնկրետ
մասնագիտության
ներկայացուցիչը:
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂ –
Անձ,
որը
սովորում
է
արհեստագործական
կրթական
ծրագրով:
Արհեստագործական
ուսուցման կենտրոն / մասնագիտական
կրթական
հաստատություն` հանրա-յին
կամ մասնավոր իրավունքի
ձեռնարկա-տիրական
կամ
շահույթ չհետապնդող (ոչ
առևտրային)
իրավաբանական անձ,
որն
իրականացնում է արհեստագործական
կրթական
ծրագրեր:
ՀԱՐՑԵՐ»
–
«ԻՆՉՈՒ
Անձնական հարցերի մասին
խոսելիս`
«ինչու հարցը»
տալը
որոշակի
բարդություններ է հարուցում:
Այն հարցվողից պահանջում է
սեփական
վարքի
վերլուծություն:
Մարդիկ

იმის ახსნა, თუ რატომ
იქცევიან ისე, როგორც
იქცევიან. განსაკუთრებით
მაშინ, თუ რესპოდენტის
ქცევა საკუთარი თავისათვის
დამღუპველი
ან
წამგებიანია,
„რატომ
კითხვა“ აღრმავებს მის
უიმედობას
და
ზრდის
არაადეკვატურობას.

რესურსცენტრი წარმოადგენს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს
ტერიტორიულ
ორგანოს.
იგი
ახორციელებს სამოქმედო
ტერიტორიაზე
არსებულ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების (ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების,
სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო
დაწესებულებების, პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებების და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების)
ზედამხე-
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հաճախ
դժվարանում
են
բացատ-րել, թե ինչու են
նրանք վարվում այնպես,
ինչպես նրանք վարվում են:
Հատկապես այն ժամանակ,
եթե
հարցվողի
վարքը
կործանիչ է իր համար կամ
ձախողում
կարող
է
պայմանավորել,
«ինչու
հարցը» խորացնում է նրա
հուսահատությունը
և
մեծացնում
ոչ
ադեկվատությունը:
ՌԵՍՈՒՐՍ - ԿԵՆՏՐՈՆ –
Վրաստանի կրթության և
գիտության
նախարարության
տարածքային
մարմին: Այն իրականաց-նում
է
գործողությունների
տարածքում
գործող
հանրային
իրավունքի
իրավաբանական
անձանց
(ուսումնական հաստատությունների,
դաստիարակչական
և
կրթադաստիարակչական
հաստատությունների,
մասնագիտական
ուսումնական
հաստատությունների
և
նախադպրոցական
հաստատությունների)
վերա-

დველობას. კერძოდ, იგი
კონტროლს უწევს სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ
ეროვნული
სასწავლო
გეგმების, სტანდარტებისა
და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების
შესრულებას, სამინისტროს
წარუდგენს
რეკომენდაციებს და წინადადებებს საჯარო სკოლების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის,
და ახალი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
დაფუძნების შესახებ და ა. შ.
გარდა
ამისა,
რესურსცენტრი
სამინისტროსთან
შეთანხმებით
უზრუნველყოფს სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებზე
ზრუნვას. ხელს უწყობს ამ
კატეგორიის
ბავშვებისათვის ინკლუზიური სწავლების მეთოდების დანერგვას.
ასევე,
ასრულებს
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციებს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით: უზრუნველყოფს შვილად აყვანის,
ობოლ
და
მშობელთა
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հսկողությունը:
Մասնավորապես, այն վերա-հսկում
է նախարարության կողմից
հաստատված
Ազգային
ուսումնական
պլանների,
չափորոշիչների
և հատուկ
կրթական
ծրագրերի
կատարումը,
նախարարությանն
է
ներկայացնում
երաշխավորություններ
և
առաջարկություններ
հանրային
դպրոցների
վերակազմակերպման,
լուծարման
և
նոր
ուսումնական հաստատությունների հիմնադրման մասին
և այլն: Բացի այդ, ռեսուրսկենտրոնը, նախարարության
հետ
համաձայնեցմամբ,
ապահովում
է
հատուկ
կրթական
կարիքներով
երեխաների
մասին
հոգածություն, նպաստում է
այս
կատեգորիայի
երեխաների
համար
ներառական
ուսուցման
մեթոդների ներդրմանը: Բացի
կատարում
է
այդ,
հոգաբարձության
և
խնամակալության
մարմնի

მზრუნველობას მოკლებულ
ბავშვთა
შვილობილად
(ბავშვის დროებით მიმღებ
ოჯახში განთავსება) აყვანის
პროცესის კოორდინაციას,
შესაბამისი ბანკის წარმოებას და სამინისტროსთან
პერიოდულ ანგარიშგებას.

როლური
თამაში
(სიმულაციური
სიტუაცია)
სასწავლო დანიშნულების
თამაში, რომელიც მიმართულია რომელიმე უნარჩვევის განვითარებაზე. როლური თამაშის პროცესი
წარმოადგენს
ადამიანთა
ჯგუფის მიერ ამა თუ იმ
სიტუაციის მოდელირებას.
სააზროვნო უნარ-ჩვევები
უნარ-ჩვევის
ერთ-ერთი
სახეობა. სააზროვნო უნარჩვევები ადამიანის შემეცნების მნიშვნელოვანი ნაწილია. განასხვავებენ მარტივ
და
რთულ
შემეცნებით
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գործառույթներ` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Ապահովում է որդեգրման,
որբ և ծնողների խնամքից
զուրկ
երեխաների
խնամատարության
(երեխայի
ժամանակավոր
տեղավորում
խնամատար
ընտանիքում)
վերցնելու
գործընթացի
համակարգումը,
համապատասխան
բանկի վարումը և նախապարբերական
րարությանը
զեկույցների հանձնումը:
ԽԱՂ
ԴԵՐԵՐՈՎ
(սիմուլյացիոն իրավիճակ) –
Ուսումնա-կան
նպատակներով խաղ, որը
միտված է որևէ հմտությունկարողության
զարգացման:
Դերերով խաղի գործընթացը
հան-դիսանում է մարդկանց
խմբի կողմից այս կամ այն
իրավիճակի մոդելավորում:
ՄՏԱԾՈՂԱԿԱՆ
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՎ

–

Հմտություն-կարողությունների տեսակներից մեկն է:
Մտածողական
հմտությունները
և
կարողու-

უნარ-ჩვევებს.
შემეცნების
პროცესში გამოყოფენ ისეთ
მარტივ უნარ-ჩვევებს, როგორიცაა
ინფორმაციის
დამახსოვრება,
ფაქტების
გახსენება და ა. შ. რთულ
სააზროვნო უნარ-ჩვევებში
კი განიხილავენ კრიტიკულ
აზროვნებას, პრობლემის
გადაჭრას, შემოქმედებით
აზროვნებას,
თვითრეფლექსიურ აზროვნებას და ა.
შ. ადამიანის აზროვნების
განვითარება
სასწავლო
პროცესისათვის
ყველაზე
არსებითია.

საათობრივი
ბადე
ასახავს მოსწავლეთა სავალდებულო და მაქსიმალური დატვირთვის ოდენობას. საათობრივი ბადე
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թյունները
մարդու
ճանաչողության
կարևոր
մասն են: Տարբերում են
պարզ
եւ
բարդ
ճանաչողական հմտություններ ու
կարողություններ:
Ճանաչողության
գործընթացում առանձնացնում են
այնպիսի
պարզ
հմտություններ
ու
կարողություններ,
ինչպիսիք
են
տեղեկատվության
մտապահումը,
փաստերի
մտաբերումը և այլն:
Բարդ
մտածողական
հմտություններ ու կարողություններ են
համարվում քննադատական
մտածողությունը, խնդիրնե-րի
լուծման, ստեղ-ծագործական
մտածողու-թյան,
ինքնառեֆլեքսիոն
մտածողությունը
և
այլն:
Ուսումնական
գործընթացի
համար
ամենից
էականը
մարդու
մտածողության
զարգացումն է:
ՑԱՆՑ
–
ԺԱՄԱՅԻՆ
Արտացոլում է աշակերտների
պարտադիր և առավելագույն
ծանրաբեռնվածության
քանակը: Ժամային ցանցը

განსაზღვრავს ეროვნული
სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული
სავალდებულო საგნების სწავლების
ხანგრძლივობას ან კვირეულ დატვირთვას (ჩარჩოს).
საგნობრივი
კათედრა
საგნობრივი ჯგუფის ყველა
მასწავლებელს
აერთიანებს. კათედრის წევრები
რეგულარულად
იკრიბებიან (ტრიმესტრში ერთხელ
ან რამდენჯერმე). საგნობრივი კათედრების მთავარი
ფუნქციებია:
საგნობრივი
ჯგუფის საგნის/ საგნების
სწავლების კოორდინაცია,
ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობების განსაზღვრა და პრობლემების
გადაჭრის გზების ძიება,
სახელმძღვანელოების
შერჩევა და სხვა.
საგნობრივი პროგრამები
ეროვნული სასწავლო გეგმის
ერთ-ერთ
მთავარ
ნაწილს შეადგენს საგანმანათლებლო პროგრამები
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սահմանում
է
Ազգային
ուսումնական
պլանով
նախատեսված
պարտադիր
առարկաների
ուսուցման
տևողությունը կամ շաբաթվա
ծանրա-բեռնվածությունը
(շրջա-նակ):
ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԱՄԲԻՈՆ –
Միավորում
է
առարկայական
խմբի
բոլոր
ուսուցիչներին:
Ամբիոնի
անդամները
պարբերաբար
(եռամսյակում մեկ կամ մի
քանի անգամ) հավաքվում են:
Առարկայական ամբիոնների
գլխավոր
գործառույթներն
են` առարկայական խմբի
առարկայի / առարկաների
ուսուցման համակարգումը,
միմյանց հետ
փորձի
փոխանակումը,
հաջողությունների նախապայման-ների
սահմանումը և խնդիրների
լուծման ուղիների որոնումը,
դասագրքերի ընտրությունը և
այլն:
ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ –
Ազգային
ուսումնական
պլանի գլխավոր մասերից են
յուրաքանչյուր
առարկայի
կրթական
ծրագրերը:

თითოეულ საგანში. საგნობრივი პროგრამა შედგება
საგნის
კონცეფციისგან,
საგნობრივი
სტანდარტებისა
და
პროგრამის
შინაარსისგან.
საგნობრივი სტანდარტი
საგნობრივი
სტანდარტი
არის ეროვნული სასწავლო
გეგმის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ადგენს იმ
მიღწევების (უნარ-ჩვევებისა
და ცოდნის) ჩამონათვალს,
რომელთაც
მოსწავლე
უნდა ფლობდეს კონკრეტული საგანში ან/და საგნობრივი ჯგუფში.
სამეურვეო
საბჭო
სამეურვეო საბჭო არის
სკოლის
თვითმმართველობის უმაღლესი არჩევითი ორგანო. სამეურვეო
საბჭო შედგება მშობლებისა
და პედაგოგიური საბჭოს
მიერ თანაბარი რაოდენობით, 3 წლით არჩეული
არანაკლებ 6 და არაუმეტეს
12 წარმომადგენლისაგან
და საშუალო საფეხურის
მოსწავლეთა თვითმმართ-
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Առարկայական
ծրագիրը
բաղկացած
է
առարկայի
հայեցա-կարգից,
առարկայական
չափորոշիչներից և ծրագրի
բովանդակությունից:
ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
–
Առարկայական
չափորոշիչը
Ազգային
ուսումնական
պլանի
բաղադրիչ մասն է, որը
սահմանում
է
այն
ձեռքբերումների
(հմտություն-կարողությունների
և
գիտելիքների) ցանկը, որոնք
պետք է ունենա աշակերտը
կոնկրետ առարկայից կամ/և
առարկայական խմբից:
ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ – Հոգաբարձուների
խոր-հուրդը դպրոցի ինքնակառավարման բարձրա-գույն
ընտրովի
մարմին
է:
Հոգաբարձուների խոր-հուրդը
կազմված է ծնողների և
մանկա-վարժների
կողմից
հավասար թվով,
3 տարի
ժամկետով առնվազն 6 և
առավելագույնը
12
ներկայացուցիչներից
և
միջնակարգ
աստիճանի

ველობის მიერ არჩეული 1
წარმომადგენლისაგან.
მასში
წარმომადგენლის
წარგზავნის უფლება აქვს
საქართველოს განათლებისა
და
მეცნიერების
სამინისტროს სათათბირო
ხმის უფლებით. სამეურვეო
საბჭოს ფუნქციებია: სკოლის დირექტორის არჩევა,
დირექციის წარმოდგენილი
ბიუჯეტის დამტკიცება, დირექციის მიერ ფინანსებისა
და
სასკოლო
ქონების
განკარგვის
კონტროლი,
სკოლის
შინაგანაწესის
დამტკიცება და სხვ. (იხ.
კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, თავი VII).

სასკოლო სახელმძღვანელო ეროვნული სასწავლო გეგმის, მასში შემავალი
საგნობრივი
პროგრამის
(საგნობრივი სტანდარტისა
და პროგრამის შინაარსის)
მიხედვით შედგენილი წიგნი, რომელიც განკუთვნილია ეროვნულ სასწავლო
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ինքնակաաշակերտների
ռավարման կողմից ընտրված
1
ներկա-յացուցչից:
Խորհուրդ
ներկայացուցիչ
պատվի-րակելու
իրավունք
ունի Վրաստանի կրթության
և գիտության նախարարությունը`
խորհրդակցական
ձայնի
իրավունքով:
Հոգաբարձուների
խորհրդի
գործառույթներն են` դպրոցի
տնօրեն
ընտրելը,
տնօրինության
ներկայացրած բյուջեի հաստատումը,
տնօրինության
կողմից
ֆինանսների և դպրոցական
գույքի
տնօրինման
հսկողությունը,
դպրոցի
ներքին կանոնների հաստատումը և այլն:
(Տե՛ս`
հանրակրթության
Օրենք
մասին, Գլուխ VII):
–
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԱԳԻՐՔ
Ըստ Ազգային ուսումնական
պլանի, նրանում ներառված
առարկայական
ծրագրի
(առարկայական չափորոշչի և
ծրագրի
բովանդակության)
կազմված
գիրք,
որը
նախատեսված է Ազգային
ուսումնական
պլանում

გეგმაში მოცემული შედეგების მისაღწევად და რომელსაც მინიჭებული აქვს
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული
სასწავლო გეგმებისა და
შეფასების ცენტრის მიერ
რეკომენდებული გრიფი.
სასწავლო გარემო იმ
სკოლის გარემო, სადაც
სწავლობს მოსწავლე. ეს
არის სკოლაში და კლასში
არსებული ყველა სასწავლო
საშუალებისა
და
რესურსების ერთობლიობა,
რომელიც ხელს შეუწყობს
სწავლებისა და სწავლის
პროცესის სწორად წარმართვას წინასწარ დაგეგმილი მიზნების მისაღწევად.
სასწავლო გეგმა დოკუმენტი, რომელიც ნებისმიერი
საგანმანათლებლო
პროცესის ყველა ეტაპისათვის მოიცავს: საათების
განაწილებას,
სასწავლო
გარემოს ორგანიზების პირობებს, მოსწავლეთა სავალდებულო და მაქსიმალურ დატვირთვას, იმ
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տրված
արդյունքներին
հասնելու համար և որին
շնորհված
է
հանրային
իրավունքի իրավաբանա-կան
անձի`
Ազգային
ուսումնական պլանների և
գնահատման
կենտրոնի
երաշխավորություն:
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ –
Այն
դպրոցի
միջավայրը,
որտեղ
սովորում
է
աշակերտը: Այն դպրոցում
առկա բոլոր
ուսումնական
միջոցների և ռեսուրսների
ամբողջութ-յունն
է,
որը
նպաստում
է
ուսումնառության
գործընթացի
ճիշտ
իրականացմանը` նախապես պլանավորված
նպատակներին
հասնելու համար:
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ –
Փաստաթուղթ,
որը
ցանկացած
կրթական
գործընթացի բոլոր փուլերի
համար ներառում է. ժամերի
բաշխումը,
ուսումնական
միջավայրի կազմակերպման
պայման-ները, աշակերտների
պարտադիր և առա-վելագույն
ծանրաբեռնվա-ծությունը, այն

მიღწევების (უნარ-ჩვევებისა
და ცოდნის) ჩამონათვალს,
რომელთაც
მოსწავლე
უნდა ფლობდეს ყოველი
ეტაპის დამთავრებისას, ამ
უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის
შეძენის
საშუალებების
აღწერას.

სასწავლო დავალება სასწავლო პროცესში მიცემული ინსტრუქცია, რომელიც უნდა შეასრულოს
მოსწავლემ.
დავალებას
განასხვავებენ შესრულების
ხანგრძლივობის, ფორმის
და შესრულების ადგილის
მიხედვით.
სასწავლო მიზანი
მოსწავლის / სტუდენტის
მიერ სწავლით შესაძენი
წინასწარ განსაზღვრული
შედეგი, ახალი გამოცდილება.
სასწავლო
შედეგი
ინფორმაციის,
უნარჩვევების, ღირებულებებისა
და
დამოკიდებულებების
ერთობლიობა, რომელსაც
მოსწავლეები იძენენ სწავ-
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ձեռքբե-րումների
(հմտությունկարողությունների
և
գիտելիքների) ցանկը, որոնց
աշակերտը
պետք
է
տիրապետի
յուրաքանչյուր
փուլն
ավարտելիս,
այդ
հմտություն-կարողությունների և գիտելիքի ձեռքբերման
նկարա-գրությունը:
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ –
Ուսուցման
գործընթացում
տրված
առաջադրանք, որը պետք է
կատարի
աշակերտը:
Առաջադրանքը
տարբերակում
են`
ըստ
կատարման տևողության, ձևի
և կատարման տեղի:
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ –
Աշակերտի
/
ուսանողի
կողմից
սովորելով
ձեռքբերվելիք
նախապես
սահմանված արդյունք, նոր
փորձ:
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ –
Տեղեկատվության,
հմտություն-կարողությունների,
արժեքների
ու
վերաբերմունքների
ամբողջություն, որն աշակերտները

ლის პროცესში. მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ
ის,
თუ
რა
ისწავლა
მოსწავლემ, არამედ ცოდნის
ხარისხიც:
როგორ
ისწავლა
და
როგორ
შეუძლია მოსწავლეს ამ
ცოდნის გამოყენება ცხოვრებაში. სასწავლო შედეგები
განისაზღვრება
საგანმანათლებლო პროცესის ნებისმიერი მონაკვეთისთვის
(გაკვეთილი,
კვირა, ტრიმესტრი, სასწავლო წელი, ზოგადი /
უმაღლესი
განათლების
საფეხური თუ სხვა).
სახელობო განათლება პროფესიული განათლების
სახე, რომლის მიღებაც
შეიძლება ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის
დასრულების შემდეგ და
რომლის მიზანია სერტიფიცირებული სპეციალისტის
მომზადება. სახელობო განათლების მიღება შეიძლება ზოგადი განათლების
საბაზო საფეხურის დაძლევის შემდეგ.
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ստանում
են
ուսումնառության
գործընթացում:
Կարևոր է ոչ միայն այն, թե
ինչ է սովորել աշակերտը,
այլև գիտելիքների որակը`
ինչպես սովորեց և ինչպես
կարող
է
աշակերտը
կյանքում
կիրառել
այդ
գիտելիքը:
Ուսումնական
արդյունքները սահման-վում
են
ուսումնական
գործընթացի
ցանկացած
հատվածի
համար
(դաս,
շաբաթ,
եռամսյակ,
ուսումնական
տարի,
ընդհանուր / բարձրագույն
կրթության աստիճան կամ
այլ):
ԱՐՀԵՍՏԱՎՈՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ – Մասնագիտական
կրթության տեսակ,
որը
կարելի է ստանալ ընդհանուր
կրթության
բազային`
հիմնական,
աստիճանն
ավարտելուց հետո և որի
նպատակն է պատրաստել
հավաստա-գրված
մասնագետ:
Արհեստավորական
կրթություն կարելի է ստանալ
հանրակրթության բա-զային`

სერტიფიკატი - ეძლევა
პედაგოგს კვალიფიკაციის
დადასტურების მიზნით.
სერტიფიცირება - მასწავლებლის
პროფესიული
მომზადებისა და განვითარების
ახალ
სქემაში
ცენტრალური
ადგილი
უჭირავს ეროვნულ სასერტიფიკაციო
გამოცდებს.
მასწავლებლობის
მსურველმა, შესაბამისი უმაღლესი განათლების მიღებისა და სკოლაში ერთი
წლის მუშაობის შემდეგ
უნდა ჩააბაროს ეროვნული
სასერტიფიკაციო გამოცდა,
რომლის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში, ის
მოიპოვებს
მასწავლებლობის უფლებას. ეროვნულ
სასერტიფიკაციო
გამოცდაზე გასვლა მასწავლებლობის
მსურველთათვის
სავალდებულო
იქნება მხოლოდ ერთხელ.
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հիմնական,
աստի-ճանն
ավարտելուց հետո:
ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ – Տրվում է
մանկավարժին`
մանկավարժի
որակավորումը
հաստատելու նպատակով:
–
ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ
Ուսուցիչների
մասնագիտական
պատրաստման և
զարգացման
նոր
սխեմայի
մեջ
կենտրոնական
տեղ
են
զբաղեցնում
ազգային
սերտիֆիկացման`
հավաստագրման, քննություն-ները:
Նրանք, ովքեր հետաքրքրված
են
ուսուցիչ
դառնալով,
համապա-տասխան
բարձրագույն
կրթություն
ստանալուց և
մեկ տարի
դպրոցում աշխատելուց հետո,
պետք է հանձնեն ազգային
սերտիֆիկացման`
հավաստագրման, քննություն, որը
հաջող
հաղթահարելու
դեպքում,
կստանան որպես
ուսուցիչ
աշխատելու
իրավունք: Ուսուցիչ դառնալ
ցանկացողը
սերտիֆիկացման
Ազգային
քննությունը
պարտադիր

სილაბუსი
სასწავლო
კურსის პროგრამა. მასში
მოცემულია კურსის სათაური, სწავლების საფეხური,
მიზანი
და
ამოცანები,
სწავლების ფორმატი (სწავლების მეთოდი), კურსის
საათობრივად გაწერილი
შინაარსობრივი
გეგმა
გამოყენებული
სახელმძღვანელოების გვერდების
ან
სხვა
რესურსების
დეტალური
მითითებით,
ასევე კურსის შეფასების
პრინციპები (შუალედური,
შემაჯამებელი,
განმსაზღვრელი და სხვა), მოსალოდნელი შედეგები, კერძოდ, იმ ცოდნისა და უნარჩვევების
ჩამონათვალი,
რომელსაც
უზრუნველყოფს კურსის დასრულება.

სინთეზი
სააზროვნო
უნარ-ჩვევა, რომელიც ანალიზის
საწინააღმდეგო
პროცესს
წარმოადგენს.
სინთეზი გულისხმობს ცალ-
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կերպով միայն մեկ անգամ
պետք է հանձնի:
–
Կրթական
ՍԻԼԱԲՈՒՍ
ուսումնական
ծրագիր:
Նրանում
տրված
է
դասընթացի
անվանումը,
ուսուցման
մակարդակը,
նպատակն
ու խնդիրները,
ուսուցման
ձևաչափը
(դասավանդման
մեթոդը),
դասընթացի`
ժամերով
հաշվարկված,
բովանդակային
պլանը`
օգտագործված դասագրքերի էջերի
կամ
այլ
ռեսուրս-ների
մանրամասն մատնանշմամբ,
ինչպես նաև դասընթացի
գնահատ-ման սկզբունքները
(միջանկյալ,
ամփոփիչ,
որոշող և այլն), ակնկալվող
մասնաարդյունքները,
վորապես, այն գիտե-լիքների
և
հմտությունկարողությունների ցու-ցակը,
ինչը
կապահովի
դասընթացն ավարտելը:
ՍԻՆԹԵԶ` ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ –
Մտածողական հմտությունկարողություն,
որը
հանդիսանում
է
վերլուծության հակադիր
գործ-

კე მოცემული ელემენტების
(ნაწილების,
თვისებების)
გონებაში
გაერთიანებას
ახალი
სტრუქტურული
მთლიანობის სახით: მაგალითად,
ნაწილებისგან
ახალი მთელის შედგენა,
ცალკე თვისებების გაერთიანება ახალი მთლიანი
შინაარსის სახით და ა. შ.

სკოლის
კათედრა
სკოლის კათედრა ამავე
სკოლის საგნობრივი ჯგუფის ყველა მასწავლებლის
ერთობლიობის პირობითი
სახელია.
სკოლის სასწავლო გეგმა
გეგმა, რომელიც კონკრეტული ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებისთვის სავალდებულოა და
აზუსტებს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემულ
დატვირთვას
სავალდებულო და მაქსიმალური
დატვირთვის ფარგლებში;
განსაზღვრავს ეროვნული
სასწავლო გეგმით გათვა-
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ընթացը: Սինթեզը ենթադրում
է
առանձին տրված
տարրերի
(մասերի,
հատկությունների)
մտքում
միավորում`
նոր
կառուցվածքային ամբողջության
տեսքով,
օրինակ,
մասերից
նոր
ամբողջ
կազմում,
առանձին
հատկանիշների միավորում`
նոր
ամբող-ջական
բովանդակության տեսքով և
այլն:
ԴՊՐՈՑԻ ԱՄԲԻՈՆ – Դպրոցի
ամբիոնը այդ նույն դպրոցի
առարկայական խմբի բոլոր
ուսուցիչների ամբողջու-թյան
պայմանական անվանումն է:
ԴՊՐՈՑԻ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

–
Ծրագիր, որը
պարտադիր
է
կոնկրետ
կրթական
հաստատության
համար
և
ճշգրտում
է
Ազգային
ուսումնական
պլանում տրված ծանրաբեռնվածությունը
պարտադիր
և
առավելագույն
ծանրաբեռնվածության
շրջանակներում, սահմանում
է Ազգային ուսումնական
ԾՐԱԳԻՐ

ლისწინებულ
დამატებით
საგანმანათლებლო მომსახურებას და გაუთვალისწინებელ დამატებით საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო
მომსახურებას,
აგრეთვე სკოლაში მიმდინარე საგანმანათლებლო
ღონისძიებებს.
სკოლის
შინაგანაწესი
სკოლის მიერ შემუშავებული წესებისა და ქცევის
კოდექსი, რომელსაც უნდა
იცნობდეს
და
ემორჩილებოდეს სკოლის თითოეული თანამშრომელი და
მოსწავლე.
უმაღლესი პროფესიული
განათლება პროფესიული
განათლების სახე, რომლის
მიღებაც შეიძლება სრული
ზოგადი
განათლების
საფუძველზე. პროფესიული
უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამის ათვისების შედეგად გაიცემა
პროფესიული
უმაღლესი
განათლების
დამადასტურებელი სპეციალისტის
დიპლომი.
პროფესიული
საგანმანათუმაღლესი
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պլանով
նախատեսված
լրացուցիչ կրթական
և
չնախա-տեսված
լրացուցիչ
կրթական
և
դաստիարակչական
ծառայությունները, ինչպես նաև դպրոցում
ընթացող
կրթական
միջոցառումները:
ԴՊՐՈՑԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ –
Դպրոցի կողմից մշակված
կանոններ և վարքականոն,
որին պետք է ծանոթ լինի և
ենթարկվի
դպրոցի
յուրաքանչյուր աշխատակից
և աշակերտ:
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Մասնագիտական
կրթության
տեսակ,
որը
կարելի
է
ստանալ
ընդհանուր
միջնակարգ
կրթության
հիման վրա: Բարձրագույն
մասնագիտական կրթական
ծրագրի
յուրացման
արդյունքում
տրվում
է
մասնագիտական
բարձրագույն կրթությունը հավաստող
մասնագետի
դիպլոմ:
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

–

ლებლო პროგრამები შეიძლება
განხორციელდეს
როგორც
ზოგადსაგანმანათლებლო, ასევე უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულბაში.
სოკრატული
მეთოდი
სწავლების დროს სოკრატული მეთოდის გამოყენების დროს მასწავლებელი
სვამს მხოლოდ პრობლემურ (და არა ინფორმაციულ) კითხვებს (მაგ., რას
ფიქრობთ
ამაზე?
რა
განმარტებები გვჭირდება
ამისთვის?), არ აწოდებს
არანაირ
ინფორმაციას
მოსწავლეებს. ამ დროს
მასწავლებელი
განიხილავს გამონაკლისებს და
მარტივ
იდეას
ეჭვქვეშ
აყენებს. იგი არ აძლევს
მოსწავლეებს
ინფორმაციას, არამედ მათ სთხოვს
აზროვნებას, რათა ისინი
დამოუკიდებლად
მივიდნენ პრობლემის გადაწყვეტამდე.
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Բարձրագույն
մասնագիտական կրթական
ծրագրերը
կարող
են
իրականացվել
ինչպես
հանրակրթական, այնպես էլ
բարձրագույն ուսումնա-կան
հաստատություն-ներում:
ՄԵԹՈԴ
–
ՍՈԿՐԱՏՅԱՆ
Ուսուցման
ժամանակ
սոկրատյան
մեթոդը
կիրառելիս`
ուսուցիչն
առաջադրում
է
միայն
պրոբլեմային
(և ոչ թե
տեղեկատվական)
հարցեր
(օրինակ, Ի՞նչ եք կարծում
սրա
մասին:
Ի՞նչ
բացատրություններ
են
անհրաժեշտ
մեզ
դրա
համար): Աշակերտներին չի
տրամադրում ոչ մի տեսակ
տեղեկատվություն:
Այս
ժամանակ
ուսուցիչը
քննարկում
է
բացառությունները և
պարզ
գաղափարը կասկածի տակ է
դնում: Նա տեղեկատվություն
չի մատուցում աշակերտներին,
այլ
նրանց
մտածողության
է
մղում,
որպեսզի
նրանք
ինքնուրույն
հասնեն
խնդրի

լուծմանը:
სოციალური
(კოოპეՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ (ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ)
რატიული და თანამშრო- ԵՎ
მლობითი)
სწავლება ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ – Սոցիա-լական
სოციალური
მეთოდის մեթոդի կիրառման ժամանակ
გამოყენების დროს ხდება կատարվում է աշակերտների
მოსწავლეთა დაჯგუფება. խմբա-վորում: Այն նպատակ
աշակերտների
იგი
მიზნად
ისახავს ունի
მოსწავლეების
ჩართვას ներգրա-վում
մեջ,
თანამშრომლობაში, ერთ- համագործակցության
ջանքերի
ობლივ ძალისხმევას დავა- համատեղ
ლებების
შესასრულებ- գործադրում առաջադրանքների կատարման համար:
ლად.
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆსოციალური უნარ-ჩვევები
–
- იმ უნარ-ჩვევათა კრე- ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ბული, რომლებიც უზრ- Հմտություն-կարողությունუნველყოფს
ადამიანთა ների հավաքածու է, որոնք
თანაარსებობას. სოციალუ- ապահովում են մարդկանց
რი უნარ-ჩვევების განვითა- համագոյակցություն:
հմտությունრებას საფუძვლად უდევს Սոցիալական
სოციალური შემეცნება. ეს կարողությունների
არის ადამიანის ცოდნა զարգացման հիմքում դրված է
მეორე
ადამიანის
ან սոցիալական ճանաչումը: Սա
ადამიანთა ჯგუფის აზრების, մարդու գիտելիքն է երկրորդ
გრძნობების და განზრახ- մարդու կամ մարդկանց խմբի
ვების შესახებ.
կարծիք-ների, զգացմունքների
և մտահղացումների մասին:
სწავლების
მეთოდები
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ –
სწავლების მეთოდი არის Ուսուցման մեթոդը նյութի
սիստեմատիկ
მასალის მიწოდების სისტე- մատուցման
მატური გეგმა, გზა, ტექნიკა. պլան է, ուղի, տեխնիկա:
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მასწავლებელი
იყენებს
სწავლების სხვადასხვა მეთოდს, რათა მოახდინოს
სასწავლო პროცესის წარმართვა. ძირითადად არსებობს
შემდეგი
სახის
მეთოდები: დიდაქტიკური
მეთოდი,
სოკრატული
მეთოდი,
კეთებით სწავლება, სოციალური სწავლება და ა. შ.
სწავლების ხერხი სწავლების ხერხებია: სიმულაცია - როლური თამაში
(სწავლების
პრაქტიკული
მეთოდის
გამოყენების
დროს), გონებრივი იერიში
(ძირითადად,
სწავლების
სოკრატული მეთოდის გამოყენების დროს), ვიზუალიზაცია - თვალსაჩინოების
გამოყენება (სწავლების დიდაქტიკური მეთოდის გამოყენების
დროს),
ინსტრუქციის ნაბიჯ-ნაბიჯ მიწოდება (სწავლების პრაქტიკული მეთოდის გამოყენების
დროს),
არაორდინალური
კავშირების
გაკეთება (სწავლების სოკრატული მეთოდის გამო-
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Ուսուցիչն օգտագործում է
ուսուցման
տարբեր
մեթոդներ,
որպեսզի
ուսումնական
գործընթաց
վարի:
Հիմնականում
գոյություն ունեն հետևյալ
տիպի
մեթոդներ.
դիդակտիկական
մեթոդ,
սոկրատյան մեթոդ, անելով
ուսուցում,
սոցիալական
ուսուցում և այլն:
ԵՂԱՆԱԿ
–
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
Ուսուցման եղանակներն են.
կեղծակերպում-դերային խաղ
(ուսուցման
գործնական
մեթոդի
կիրառման
ժամանակ), մտավոր գրոհ
(հիմնա-կանում
ուսուցման
սոկրատյան
մեթոդի
կիրառման
ժամանակ),
տեսանելիացում - դիդակտիկ
նյութերի
օգտագործում
(ուսուցման դիդակտիկական
մեթոդի
կիրառման
ժամանակ), հրահանգի քայլ
առ
քայլ
մատուցում
(ուսուցման
գործնական
մեթոդի
կիրառման
ժամանակ), ոչ սովորական
կապերի
հաստատում
(ուսուցման
սոկրատյան

ყენების დროს), რეზიუმირება - შეჯამება (სწავლების
დიდაქტიკური
მეთოდის
გამოყენების
დროს) და სხვ.
სწავლის მოტივაცია
ქცევის
განხორციელების
ფსიქოლოგიური
საფუძველი. რაც უფრო მეტად
მოტივირებულნი
არიან
მოსწავლეები, მით მეტია
სწავლის ხარისხი. არსებობს შინაგანი და გარეგანი
მოსწავლის
მოტივაცია.
სასწავლო
აქტივობები
შეიძლება განპირობებული
იყოს მისი შინაგანი ან
გარეგანი
მოტივაციით.
საინტერესო
აქტივობები
ეფუძნება მოსწავლის შინაგან მოტივაციას.
სწავლის სწავლა - ეს არის
პროცესი, რომელიც გულისხმობს ადამიანის მიერ
საკუთარი სწავლის მართვას,
მოიცავს
სწავლის
დაგეგმვას, შეფასებას და
მუდმივ
მონიტორინგს.
სწავლის სწავლა ეხება
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մեթոդի
կիրառության
ժամանակ), ամփոփում - ի մի
բերում
(ուսուցման
դիդակտիկա-կան
մեթոդի
կիրառության ժամանակ) և
այլն:
ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ –
Վարքի
դրսևորման
հոգեբանական
հիմքն
է:
Որքան
ավելի
են
մոտիվացված
աշակերտները, այնքան ավելի բարձր է
ուսման որակը:
Գոյություն
ունի ներքին և արտաքին
մոտիվացիա:
Աշակերտի
ուսումնական
գործունեությունները կարող
են պայմանավորված լինել
նրա ներքին և արտաքին
մոտիվացիայով: Հետա-քրքիր
գործունեությունները
հիմնվում
են
աշակերտի
ներքին մոտիվացիայի վրա:
ՍՈՎՈՐԵԼ ՍՈՎՈՐԵԼ – Սա
գործընթաց է, որը ենթադրում
է մարդու կողմից սեփական
ուսանման
կառավարում,
ներառում է
ուսանման
պլանավորում
և
մշտադիտարկում:
Սովորել
սովորելը
վերաբերում
է

ცოდნას იმის შესახებ, თუ
როგორ სწავლობს ადამიანი ეფექტიანად (კონკრეტული ამოცანის მოთხოვნების
მიღება,
მისი
გადაჭრის ეფექტური სტრატეგიების ცოდნა) და საკუთარი სასწავლო გამოცდილებების რეგულაციას (მოცემული ამოცანის წარმატებით გადაჭრის გზების
ცოდნა და გამოყენება).
ტესტი სტრუქტურირებული ინსტრუმენტი, რომელიც იქმნება მოსწავლის
განვითარების
მოცემულ
ეტაპზე ცოდნის და უნარჩვევების გასაზომად ანუ
შესაფასებლად. ტესტი შესაძლოა
ეფუძნებოდეს
ნორმას ან რაიმე კრიტერიუმს, იყოს სტანდარტიან
საგნის
ზებული
მასწავლებლების
მიერ
შექმნილი. ტესტის შეკითხვები ძირითადად სამი
ტიპისაა:
მრავალჯერადი
არჩევანის
შეკითხვები,
როდესაც ტესტი შეიცავს
კითხვას, რომელსაც მოს-
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գիտելիքին այն մասին, թե
ինչպես է անձը սովորում
արդյունավետ
կերպով
(կոնկրետ
խնդրի
պահանջները
ստանալ,
գիտենալ
դրա
վճռման
արդյունավետ
ռազմավարությունները)
և սեփական
ուսումնական
փորձի
կարգավորմամբ
(տրված
խնդրի
հաջող
լուծման
ուղիների
իմացություն
և
կիրառում):
ԹԵՍՏ – Կառուցքավորված
գործիք, որը
ստեղծվում է
աշակերտի
զարգացման
տվյալ փուլում
գիտելիքների
և
հմտությունկարողությունների չափ-ման
կամ գնահատման համար:
Թեստը կարող է հիմնված
լինել
նորմի
կամ
որևէ
չափանիշի
վրա,
լինել
ստանդարտացված
կամ
ուսուցչի կողմից ստեղծված:
Թեստի
հարցերը
հիմնականում երեք տեսակի
են`
բազմակի ընտրության
հարցեր,
երբ
թեստը
պարունակում է հարց, որին
հաջորդում են մի քանի

დევს რამდენიმე პასუხი,
რომლიდანაც
მხოლოდ
ერთია სწორი; შეკითხვები,
რომელზეც
მოსწავლემ
უნდა დაწეროს პასუხი და
მცდარი
და
ჭეშმარიტი
პასუხების შეკითხვები.
ტოლერანტობა
ადამიანის
შესაძლებლობა
აღიაროს, პატივი სცეს ან
გაითვალისწინოს
სხვა
ადამიანის
რწმენა,
ქცევა, ღირებულებები.
ტრანსფერი
ერთგვარ
სიტუაციაში
ნასწავლის
სხვაგვარ, განსხვავებულ სიტუაციაში გამოყენებას ნიშნავს. მას შემდეგ, რაც
მოსწავლე გადაჭრის ამოცანას, მას უკვე აღარ უჭირს
ანალოგიური
ამოცანის
გადაჭრა.
ტრიმესტრი
სასწავლო
წლის ნაწილი. სასწავლო
წელი მინიმუმ 38 კალენდარულ კვირას გრძელდება და იყოფა 3 ტრიმესტრად. სასწავლო წლის
სამ ნაწილად დაყოფა მეტ
საშუალებას იძლევა სკოლის საათობრივი ბადის
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պատասխաններ, որից միայն
մեկն է ճիշտ: Հարցեր, որոնց
աշակերտը
պետք
է
պատասխան գրի, և սխալ և
ճիշտ
պատասխանների
հարցեր:
ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
–
Մարդու հնարավորությունն է ճանաչել, հարգել
կամ նախատեսել այլ մարդու
հավատը,
վարքագիծը,
արժեքները:
Տ ՐԱՍՆՖԵՐ – Մի որոշակի
իրավիճակում սովորածը մեկ
այլ
տարբերվող
իրավիճակում կիրառել է
նշանակում: Նրանից հետո,
երբ աշակերտը լուծում է
խնդիրը,
նա
այլևս
չի
դժվարանում լուծել նման
խնդիր:
ԵՌԱՄՍՅԱԿ – Ուսումնական
տարվա մաս: Ուսումնական
տարին տևում է առնվազն 38
օրացուցային
շաբաթ
և
բաժանվում
է
3
եռամսյակների:
Ուսումնական տարին երեք մասերի
բաժանումը
ավել
հնարավորություն է տալիս

მოქნილად შედგენისა და
მოსწავლეთა შუალედური
შეფასებებისათვის. ეს კი
ხელს უწყობს სწავლის
ხარისხის ამაღლებას.

უკუკავშირი
(გამოხმაურება) პროცესი, როდესაც
მოსაუბრე იღებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ
როგორ იქნა გაგებული მის
მიერ გაცემული შეტყობინება. უკუკავშირი მეტად
მნიშვნელოვანია კომუნიკაციაში გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად. მოსაუბრემ უნდა შეამოწმოს, თუ
როგორ გაიგეს მის მიერ
გაცემული
ინფორმაცია.
ამისათვის საკმარისია მან
იკითხოს, თუ რა და როგორ იქნა გაგებული.

უნარ-ჩვევა
იგივე
უნარია, რომელიც ძირითადად
ნასწავლია
და
წვრთნის შედეგადაა განვითარებული. იგი მოიცავს
ისეთი ქმედებების განხორ-
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դպրոցական ժամային ցանցը
ճկուն
կազմելու
և
աշակերտների
միջանկյալ
գնահատման համար: Իսկ դա
նպաստում
է
ուսումնառության
որակի
բարձրացմանը:
ԿԱՊ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ
(ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ)
–
Գործընթացը, երբ խոսողը
տեղեկատվություն է ստանում
այն մասին, թե ինչպես
է
հասկացվել
նրա
կողմից
տրամադրված տեղեկագիրը:
Հետադարձ
կապը
շատ
կարևոր է շփման ժամանակ
(հաղորդակցության
ժամանակ)`
թյուրիմացություններից
խուսափեու համար:
Խոսողը պետք է ստուգի, թե
ինչպես են հասկացել իր
տրամադրած
տեղեկատվությունը: Դրա համար
բավական է նա հարցնի, թե
ինչը և ինչպես է հասկացվել:
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
–Նույն
ունակությունն
է,
որը
հիմնականում սովորած է և
վարժման
հետևանքով
է
զարգացած: Այն ներառում է

ციელებას,
რომლებიც
მიზნად ისახავს სასურველი
შედეგის მიღწევას. განასხვავებენ შემდეგ უნარჩვევებს: აკადემიური (კითხვა,
წერა,
კრიტიკული
აზროვნება, შემოქმედებითი
აზროვნება
და
სხვა),
პიროვნული ურთიერთობის
(მოსმენა, საუბარი, ვერბალური და არავერბალური
კომუნიკაცია,
სხვა),
და
მოტორული (ძერწვა, ხატვა,
ჭიდაობა, მიზანში სროლა
და სხვა); დ. უზნაძე უნარჩვევას უწოდებს ნიჭს.

უწყვეტი
განათლება
ფართო ცნება, რომელიც
მოიცავს საშუალო სკოლის
დამთავრების შემდეგ სასწავლო აქტივობებისა და
პროგრამების
ფართო
სპექტრს. ასეთი აქტივობები
და პროგრამები შეიძლება
იყოს
შემდეგი:
ნაწილობრივ განაკვეთზე მყოფი სტუდენტებისათვის სას-
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այնպիսի գործողու-թյունների
իրականացում,
որոնց
նպատակն
է
ցանկալի
արդյունքի
հասնելը:
Տարբերակում են հետևյալ
հմտություն-կարողությունները.
ակադեմիական
(կարդալ, գրել, քննադատական
մտածողություն,
ստեղծագործական մտածողություն և այլն), անձնական
հարաբերությունների
(լսել,
խոսել, բառային և ոչ բառային
հաղորդակցու-թյուն)
և
շարժողական (ծեփակերտել,
նկարել,
ըմբշամարտել,
նշանա-կետին կրակել և այլն):
Դ.Ուզնաձեն
հմտությունկարողությունն անվանում է
ընդունակություն:
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
–
Լայն
հասկացություն
է,
որը
ներառում է
միջնակարգ
դպրոցն ավարտելուց հետո
ուսումնական
գործունեությունների և ծրագրերի լայն
սպեկտր:
Այսպիսի
ակտիվությունները
և
ծրագրերը կարող են լինել
հետևյալները.
մասնակի

წავლო პროგრამები სხვადასხვა ხარისხის მოსაპოვებლად;
პროფესიული
ცოდნის ამაღლების კურსები,
რომლებიც
არ
ითვალისწინებს
რაიმე
ხარისხის
მოპოვებას;
თანამშრომლების ტრენინგი; პირადი განვითარების
ოფიციალური
კურსები
(როგორც
სასწავლო
დაწესებულებებში,
ასევე
ინტერნეტის საშუალებით)
და სხვ.

ფასილიტაცია ნებისმიერი
აქტივობა, რომელიც გულისხმობს რაიმე პროცესების
ხელშეწყობას, ან სხვისი
დავალებების გაადვილებას. ადამიანს, რომელიც
კისრულობს ამ როლს,
ეწოდება ფასილიტატორი.
ტერმინი ფასილიტატორი
გამოიყენება განათლების
სისტემაში
და
ნიშნავს
გამოცდისპეციფიკური
ლების მქონე ადამიანს,
რომელიც ეხმარება სხვებს
სასწავლო
მიზნების

98

դրույքի
վրա
գտնվող
ուսանողների
համար
ուսումնական
ծրագրեր
տարբեր աստիճաններ ձեռք
բերելու
համար,
մասնագիտական գիտելիքի
բարձրացման դասընթաց-ներ,
որոնք չեն նախատեսում որևէ
աստիճանի
ձեռքբերում,
աշխատակիցների վարժանք,
անհատական
զարգացման
պաշտոնական
դասընթացներ (ինչպես ուսումնական
հաստատություններում,
այնպես
էլ
համացանցի
միջոցով) և այլն:
ՖԱՍԻԼԻՏԱՑԻԱ – Ցանկացած
գործունեություն,
որը
ներառում
է
որոշ
գործընթացների
աջակցություն,
կամ ուրիշի
առաջադրանքների
հեշտացում:
Այն մարդը, ով
ստանձնում է այդ դերը,
կոչվում է ֆասիլիտատոր:
Ֆասիլիտատոր
եզրույթն
օգտագործվում է կրթական
համակարգում և նշա-նակում
է սպեցիֆիկ փորձ ունեցող
անձ, ով օգնում է ուրիշներին
հասնել
ուսումնական

მიღწევაში.
ფოკუსჯგუფი (ფოკუსირებული დისკუსია) - ჯგუფური ინტერვიუს მეთოდი,
რომლის დროს ერთდროულად რამდენიმე რესპონდენტს ვესაუბრებით და
ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ მათ შორის აზრთა
გაცვლას (აქედან გამომდინარეობს ამ მეთო-დის
კიდევ ერთი დასახელება –
„ჯგუფური დისკუსია“).
შედეგზე ორიენტირებული
სწავლება - სტანდარტებზე
დაფუძნებული განათლების
მოდელის
შემადგენელი
ნაწილი. მოსწავლემ უნდა
შეძლოს არა მხოლოდ იმის
ჩვენება, რომ იგი გარკვეულ ინფორმაციას ფლობს,
არამედ ისიც, რომ მას
შეუძლია ამ ინფორმაციის
ეფექტურად და ზნეობრივი
პრინციპების საფუძველზე
გამოყენება.
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე მოსწავლე
ბავშვი, რომლის მდგომარეობა შეზღუდული შესაძ-
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նպատակ-ներին:
ՖՈԿՈՒՍ ԽՄԲԵՐ (ԽՄԲԱՅԻՆ
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ) – Խմբային
հարցազրույցի մեթոդ,
որի
ժամանակ մենք խոսում ենք
մի քանի զրուցակիցների հետ,
և մեր նպատակն է նպաստել
նրանց միջև
կարծիքների
փոխանակ-մանը (այստեղից
է բխում է այս մեթոդի
անվանումը`
«խմբային
քննարկում»):
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻՆ
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

–
Չափո-րոշիչների
վրա
հիմնված կրթական մոդելի
բաղադրամաս:
Աշակերտը
պետք է կարողանա ոչ միայն
ցույց
տալ,
որ
նա
տիրապետում է որոշակի
տեղեկատվության, այլ նաև
այն, որ նա կարող է այս
տեղեկություններն
օգտագործել արդյունավետորեն և
բարոյական
սկզբունք-ների
հիման վրա:
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒ -ԹՅՈՒՆ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՇԱԿԵՐՏ – Երեխա,
որի վիճակը սահմանված է

ლებლობის
კატეგორიის
დიაგნოსტიკური კრიტერიუმების მიხედვითაა განსაზღვრული. ასეთ ბავშვს აღენიშნება განვითარების დარღვევის ერთი ან რამდენიმე
სახის შეფერხება. ასეთ მოსწავლეს განსაკუთრებული
საგანმანათლებლო მოთხოვნები
და
მოთხოვნილებები აქვს.
შემაჯამებელი
შეფასება
პროდუქტის / მიღწევების
შეფასებისას
გამოიყენება
განსაზღვრებითი შეფასება.
მისი მიზანია მოსწავლეთა
მიღწევების დონის შემოწმება სასწავლო გეგმების
მოთხოვნებთან
შეფარდებით. განსაზღვრებითი შეფასება ტარდება
სემესტრის ბოლოს, თემის
დამთავრების შემდეგ, წლის
ბოლოს და ა. შ.
შემეცნების განვითარების
საფეხურები ყველა ბავშვი
გონებრივი განვითარების
მსგავს ეტაპებს მსგავსი
თანმიმდევრობით
გაივლის. ყოველი ეტაპი შე-
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ըստ սահմանափակ հնարավորության
կարգի
ախտորոշիչ չափանիշների:
Այսպիսի
երեխայի
մոտ
նկատվում է զարգացման
խախտման մեկ կամ մի քանի
տեսակի խափանում: Նման
աշակերտը
հատուկ
կրթական պահանջներ
և
պահանջմունքներ ունի:
ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ –
Ապրանքի / ձեռքբե-րումների
գնահատման
ժամանակ
կիրառվում
է
որոշող
գնահատումը:
Դրա
նպատակն
է
ստուգել
աշակերտների ձեռքբերումների
մակարդակը`
ուսումնական
պլանների
պահանջներին
համապատասխան:
Որոշող
գնահատումն անց է կացվում
կիսամյակի վերջում, թեման
ավար-տելուց հետո և այլն:
ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐ
–
Բոլոր
երեխաները
մտավոր
զարգացման
միանման
փուլերն
անցնում
են
համանման
հաջորդակա-

მეცნების
თვისებრივად նությամբ:
Յուրաքանչյուր
განსხვავებული
ფორმით փուլը
բնութագրվում է
ხასიათდება.
ճանաչողության որակապես
տարբեր ձևով:
შემოქმედებითი აზროვՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ნება რთული სააზროვნო ՄՏԱԾՈՂՈՒ-ԹՅՈՒՆ – Բարդ
უნარ-ჩვევა.
იგი
არის մտա-ծողական հմտությունრაიმეს ახალი გზით კეთება կարողություն: Դա որևէ բան
ან დანახვა; შემოქმედებითი նոր ճանապարհով անելն է
տեսնելը:
აზროვნება
ხასიათდება կամ
մտաიდეების მრავალრიცხოვ- Ստեղծագործական
ნებით,
მრავალფეროვ- ծողությունը բնութագր-վում
է
գաղափարների
ნებით.
բազմաթիվությամբ,
բազմազանությամբ:
– Առանձին
შემოწმება - ცალკეული
ՍՏՈՒԳՈՒՄ
կամ
աշաმოსწავლის ან მასწავლებ- աշակերտի
ლის
წარმატებისა
და կերտների հաջողության և
ձեռքբերումների որոշում:
მიღწევების დადგენა.
–
შეფასება
აზროვნების
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
վերին
ზედა დონის უნარ-ჩვევა და Մտածողության
հմտությունზოგადად, იგი გულისხმობს մակարդակի
Այն
არჩეული კრიტერიუმების կարողություն:
է
ընտրված
(მაგალითად, რაოდენობა, ենթադրում
(օրինակ`
ხარისხი,
ხანგრძლივობა, չափանիշների
და ა. შ.) გარკვეული քանակ, որակ, տևողություն և
հատկացում որևէ
კატეგორიისადმი მიკუთვნე- այլն)
ბას,
სტანდარტებზე
(ამ կարգի, չափորոշիչների (այս
համապաკრიტერიუმის
შესაბამისი չափանիշին
ստանդարտ
სტანდარტული საზომი ერ- տասխան
միավորներ,
თეულები, საზოგადოებაში չափման
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მიღებული ნორმები, ღირებულებები და წესები) და
პირობებზე
(კონტექსტი,
საზღვრები,
რესურსები,
მოქმედების დრო და ადგილი და სხვა) დაყრდნობით
რაიმეზე მსჯელობას ან
დასკვნების გამოტანას.

հասարակությունում
ընդունված նորմեր, արժեքներ
և կանոններ և այլն) և
պայմանների (համատեքստ,
սահմաններ,
ռեսուրսներ,
գործողության ժամանակը և
վայրը և այլն) վրա հիմնվելով`
դատողություն ծավալել կամ
եզրահանգում անել:

შეფასების
მეთოდები
(ხერხები) - დაკვირვების
ჩანაწერები,
მოსწავლის
შეფასებების შედეგების ანალიზი, შეკითხვების დასმა,
აღრიცხვის ფურცელი, ინტერვიუ,
გამოკითხვა,
თვითშეფასება,
ტესტები,
პორტფოლიო (მოსწავლის
სხვადასხვა სახის ნამუშევრებით შედგენილი საქაღალდე), კოოპერატიული
სასწავლო აქტივობები (მაგ.
ჯგუფური მუშაობა) და სხვა.

ՄԵԹՈԴՆԵՐ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
(միջոցներ) – Դիտարկման
գրառումներ,
աշակերտի
գնահատման արդյունքների
վերլուծություն,
հարցերի
առաջադրում,
հաշվառման
թերթիկ,
հարցազրույց,
հարցում, ինքնագնահա-տում,
թեստեր,
պորտֆոլիո
(աշակերտի տարբեր տեսակի
աշխատանքներից կազմված
թղապանակ), կոոպերատիվ
ուսումնական
գործունեություններ (օրինակ,
խմբային աշխատանք) և այլն:
–
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ
Բազմանգամյա կրկնությամբ
ձեռք բերված, ավել կամ
պակաս
չափով
ավտոմատացված
գործողություն
կամ վարքագիծ:

ჩვევა - მრავალჯერადი
გამეორებით
შეძენილ
მეტად თუ ნაკლებად ავტომატიზებულ მოქმედებას ან
ქცევას. ცხოვრების გარკვეულ მონაკვეთებზე ადამი-
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ანს
უწევს
გარკვეული
მოქმედებების ხშირი გამეორება. განასხვავებენ მოტორულ და გონებრივ ჩვევებს:
მოტორულს
უწოდებენ
მოძრაობის ჩვევას; მაგალითად,
ველოსიპედით
სიარულს, ღილის,
თასმების შეკვრას, ცურვას და ა.
შ.
გონებრივს უწოდებენ
ისეთ ჩვევებს, რომლებიც
ავტომატიზებულ გონებრივ
ოპერაციას წარმოადგენენ
(გამრავლების
ტაბულის
ზეპირი ცოდნა, აბზაცის
დაცვა, სასვენი ნიშნების
გამოყენება, კითხვის დროს
პაუზების გაკეთება და ა.შ.).
მეორე მხრივ, ჩვევებს აჯგუფებენ შინაარსის მიხედვითაც. გამოყოფენ საყოფაცხოვრებო (ჩაცმა-დახურვის, დანა-ჩანგლის ხმარების ა. შ.), ჰიგიენურ (კბილების გახეხვის, ხელების
დაბანის); სპორტულ ჩვევებს (ველოსიპედის ტარება,
ცურვა) და ა. შ.
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Կյանքի
որոշակի
հատվածներում
մարդ
որոշակի
գործողություններ
ստիպված է լինում հաճախ
են
կրկնել:
Տարբերում
մոտորային և մտածողական
հմտություններ. մոտորային
են
անվանում
շարժման
հմտությունը,
օրինակ`
հեծանիվ
քշել,
կոճակը,
կոշկաքուղերը կոճկել, լողալ
և այլն: Մտավոր են անվանում
այնպիսի
հմտությունները,
որոնք իրենցից ներկայացնում
են ավտոմատացված մտավոր
գործողություն
(բազմապատկման
աղյուսակը
գիտենալ անգիր, պահ-պանել
պարբերությունը,
օգտագործել կետադրու-թյան
նշանները, կարդալիս անել
դադարները և այլն): Մյուս
հմտություն-ները
կողմից`
խմբավորում են նաև ըստ
իմաստի: Առանձ-նացնում են
կենցաղային
(հագնվելու,
դանակ-պատառաքաղ
օգտագոր-ծելու
և
այլն),
հիգենային
(ատամները
մաքրելու, ձեռքերը լվալու),
մարզական
հմտություններ

(հեծանիվ վարել, լողալ) և
այլն:
ცოდნა რაიმეს შესახებ
ინფორმაციის ქონა და
რაიმე საქმის ან მოქმედების
შესასრულებლად საჭირო
ხერხების ფლობა.
ჯგუფური მუშაობა - სოციალური (კოოპერატიული და
თანამშრომლობითი) სწავლების დროს ხდება მოსწავლეთა დაჯგუფება. მათ
ეძლევათ საზიარო კომპლექსური დავალება, რომელიც
მიზნად
ისახავს
მოსწავლეების
ჩართვას
თანამშრომლობაში,
დავალებების შესასრულებლად ერთობლივ ძალისხმევას. ჯგუფური დავალებები
მოსწავლეებისაგან
ამოცანების ერთობლივად
გადაჭრას
ან
საერთო
პროდუქტის შექმნას უნდა
მოითხოვდეს.
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Որևէ բանի
ԳԻՏԵՆԱԼ –
մասին տեղեկություն ունենալ
և
որևէ
գործ
կամ
գործողություն
կատարելու
համար
անհրաժեշտ
հնարքների տիրապետել:
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
–
ԽՄԲԱՅԻՆ
Սոցիալական
(կոոպերատիվ
և համագործակցային) ուսուցման ժամա-նակ
տեղի
է
ունենում
աշակերտների խմբավո-րում:
Նրանց տրվում է ընդհանուր
համալիր առաջադրանք, որը
նախանշում է աշակերտ-ների
ներգրավում
համագործակցության
մեջ,
առաջադրանքների կատարման
համար
համատեղ
ջանքերի
գործադրում:
Խմբային
հանձնարարությունները
աշակերտներից
պետք
է
պահանջեն
խնդիրների
համատեղ
լուծում
կամ
ընդհանուր
մթերքի ստեղծում:

