
საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების

სასერტიფიკატო კურსის ანოტაცია

კურსის სახელწოდება: განათლება მულტიკულტურულ გარემოში

კურსის მოცულობა: 12 საათი

კურსის განხორციელებაში მონაწილე მასწავლებლები: მადონა მიქელაძე, ბსუ-ს

განათლების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი(CV თანდართული)

კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო/კერძო სკოლის

მასწავლებლები ან მასწავლებლობის მსურველები

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: პროგრამაზე დაიშვებიან ბაკალავრის
ან მაგისტრის (მაგისტრთან გათანაბრებული) დიპლომის მქონე პედაგოგები
მუშაობის სტაჟის მიუხედავად, აგრეთვე პედაგოგიური განათლების მქონე პირები,
ვინც მიზნად ისახავს პედაგოგიური საქმიანობის დაწყებას

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები:
 მონაწილეს მისცეს ცოდნა მულტიკულტურული განათლების საფუძვლების,

მულტიკულტურული განათლების თეორიებისა და მიდგომების შესახებ;
ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარების ეტაპების და
სტრატეგიების, ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარების
შეფასების მეთოდების შესახებ;

 მონაწილემ შეძლოს მულტიკულტურული განათლების სასწავლო პროცესში
ასახვა; მრავალფეროვან საკლასო ოთახში სწავლების ინოვაციური მიდგომების
და სტრატეგიების გამოყენება;

 მონაწილემ გააცნობიეროს მულტიკულტურული განათლების როლი
თანამედროვე განათლების სისტემაში, მისი მიზნები და ამოცანები;

მონაწილეთა შეფასების სისტემა: დასწრება და აქტიური კომუნიკაცია ჯგუფში

სერტიფიკატის მინიჭების მოთხოვნები: ტრენიგზე დასწრება



კურსის სტრუქტურა და შინაარსი:

# დრო სესიების თემები საათების
რაოდენო
ბა
თითოეუ
ლი
თემებისა
თვის

ლიტერატურა

პირველი დღე

1. 10:00 -10:45 მისალმება/წარდგენა,
მსმენელთა მოლოდინების
განსაზღვრა, დღის წესრიგის
გაცნობა, სამუშაო წესების
შემუშავება, საორგანიზაციო
საკითხები
ტრენინგის მიზანი და
ამოცანები

45 წუთი 1.ინტერკულტურული განათლება,
პრაქტიკული გზამკვლევი
მასწავლებლებისთვის. შალვა
ტაბატაძის, მაია ინასარიძის, ქეთევან
ჩაჩხიანის, ჭაბუკი ქირიას
ავტორობით;
2. კარლოს ალბერტო ტორესი,
დემოკრატია, განათლება და
მულტიკულტურალიზმი;
მოქალაქეობასთან დაკავშირებული
დილემები გლობალურ სამყაროში.
Rowman &Littlefield Publishers, INC,
1998
3. კულტურათაშორისი სწავლება.
ევროპის სბჭო, 2000.
4. ჟურნალი ,,სოლიდარობა“,
საქართველოს სახალხო დამცველის
პერიოდული გამოცემა. ელ.წვდომა:
www.ombudsman.ge
5. ტოლერანტობის სკოლა, წიგნის
შემდგენელი: ბექა მინდიაშვილი.
ტოლერანტობისა და
მრავალფეროვნების ინსტიტუტი,
2015 ელ.წვდომა:
https://tdigeorgia.wordpress.com/

6. ინტერნეტ გაზეთი
www.mastsavlebeli.ge

2. 10:45-11:45 ინტერკულტურული და
მულტიკულტურული
განათლების საფუძვლები

60 წუთი

3. 11:45-12:00 შესვენება 15 წუთი
4. 12:00-

11:15-11:30 სკოლა, როგორც სოციალური
სისტემა

2

4. 11:30-12:30 განსხვავებათა მართვა
საქართველოში

2

5. 12:30-13:00 კულტურული მემკვიდრეობა 2
6. 13:00-14:00 კულტურა და პოლიტიკა 2

7. 14:00-15:00 ოჯახი და ყოველდღიური
ცხოვრება

2



7. სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური
http://www.geostat.ge/

8. მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრი www.tpdc.ge

9. სამოქალაქო განათლების
ვებპორტალი www.civics.ge

10. კულტურათა გზაჯვარედინი.
მოსწავლის წიგნი, 2015

11. კულტურათა გზაჯვარედინი.
მასწავლებლის წიგნი.
ევროკლიო., 2015

კურსის განხორციელებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები:

1. მარკერი (დაფის) - 1 ცალი
2. ფლიპჩარტი და მისი ქაღალდი - 1 შეკვრა
3. ფერადი ბორდმარკერები - 1 შეკვრა
4. მულტიმედია პროექტორი და სამართავი პულტი


