
კრეატიულობა და ინტელექტუალური საკუთრება საქართველოს სკოლებში

მასწავლებელთა ტრენინგის პაკეტი

მოდული 2. 21-ე საუკუნის კომპეტენციები და 
საკვანძო კომპეტენციების ჩარჩო



მოდული 2. 21-ე საუკუნის კომპეტენციები

როგორ განვავითარო 
ჩემი მოსწავლეების 
კრეატიულობა IP-ს 
საშუალებით? 

როგორ დავუკავშირო 
IP საკითხები ჩემს 
სასწავლო პროგრამას? 

როგორ ვასწავლო IP
საკითხები, როცა 

დამატებითი დრო 
საერთოდ არ მაქვს? 



IP განათლების 
შეტანა სკოლებში

საკვანძო კომპეტენციები 
მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე სწავლისთვის

მოდული 2. 21-ე საუკუნის კომპეტენციები



მოდული 2. 21-ე საუკუნის კომპეტენციები 

საკვანძო კომპეტენციების ჩარჩო

იდეების ქცევა მოქმედებად

აქტივობების ბორბალი



მიზნები

• დასაქმება 

• პიროვნული დაკმაყოფილება

• ჯანმრთელობა

• აქტიური და 
პასუხისმგებლობიანი 
მოქალაქეობა

• სოციალური ჩართულობა 

2006

2018

საკვანძო კომპეტენციების ჩარჩო



რა არის კომპეტენციები?

უნარები

დამოკიდებუ
ლებები

ცოდნა



Module 2 Skills
უნარ-ი - 1. შესაძლებლობა; 
მოხერხება, სიმარჯვე, შნო.
2. იგივეა, რაც ნიჭი.
3. რაიმე შინაგანი 
(თანდაყოლილი) თვისება.
4. ოინი, ხრიკი, ეშმაკობა.

http://ena.ge/explanatory-online

უნარი განისაზღვრა, როგორც შედეგის 
მისაღწევად პროცესების განხორციელებისა 
და არსებული ცოდნის გამოყენების 
შესაძლებლობა. 

ევროკავშირის საბჭოს რეკომენდაცია

http://ena.ge/explanatory-online


Module 2 Skillsდამოკიდებულება -
1. დამოკიდებულის 
მდგომარეობა; როდესაც ვინმე 
ან რამე დამოკიდებულია 
ვინმეზე ან რამეზე.
2. ურთიერთობა.
3. შეხედულება, აზრი (რაიმე 
მოვლენის შესახებ).

http://ena.ge/explanatory-online

დამოკიდებულება აღწერს იმ განწყობასა და მენტალობას, 
რომელიც განაპირობებს ქმედებასა და რეაქციას იდეების, 
ადამიანებისა და სიტუაციების მიმართ.

ევროკავშირის საბჭოს რეკომენდაცია

http://ena.ge/explanatory-online


მოდული 2. საკვანძო კომპეტენციები



• იმუშავეთ ჯგუფებში. 

• შექმენით პოსტერი თითოეულ 
კომპეტენციაზე.

• ჯგუფში ერთმანეთს გააცანით ცოდნის, 
უნარების და შეხედულებების ბარათები

• წაიკითხეთ თქვენი ბარათი და 
დაასკვენით, რომელ კომპეტენციას 
მიეკუთვნება. 

• დაალაგეთ ბარათები პოსტერზე. 

მოდული 2. საკვანძო  კომპეტენციების თავსატეხი



მოდული 2. საკვანძო  კომპეტენციების  ჩარჩო

საკვანძო 

კომპეტ.
განსაზღვრება ცოდნა უნარები დამოკიდებულებები

1.
 წ

ი
გ

ნი
ერ

ებ
ა

სწავლის და 

კომუნიკაციის 

საფუძვლები 

სხვადასხვა 

სოციალურ და 

კულტურულ 

კონტექსტებში

• კითხვა, წერა, 

ლექსიკური მარაგი, 

გრამატიკა და 

ფუნქციური ენა

• ვერბალური 

ინტერაქციის 

სახეები

• სხვადასხვა 

სტილების და 

რეგისტრების 

ძირითადი 

მახასიათებლები

• მისაღებად და 

კრეატიულად 

კომუნიკაცია

• სხვადასხვა 

წყაროების 

განსხვავება და 

გამოყენება

• ინფორმაციის 

მოძიება და 

გადამუშავება

• კრიტიკული 

აზროვნება

• კრიტიკული და 

კონსტრუქციული 

დიალოგისადმი 

მიდრეკილება

• ესთეტური 

მაჩვენებლების დაფასება

• სხვებთან 

ინტექრაციისადმი 

ინტერესი

• სხვებზე ენობრივი 

ზეგავლენის 

გაცნობიერება



მოდული 2. საკვანძო  კომპეტენციების  ჩარჩო

განსაზღვრება ცოდნა უნარები დამოკიდებულებები

2.
 მ

უ
ლ

ტ
ი

ლ
ი

ნგ
ვი

სტ
უ

რ
ი თანამედროვე  

მულტილინგვისტ

ურ და ცვალებად 

სოციუმებში 

სხვადასხვა  ენების 

გამოყენება 

მოქმედებისა და 

გამოწვევებთან 

უკეთ 

გამკლავებისთვის

• სხვადასხვა 

ენებზე კითხვა, 

წერა, 

ლექსიკური 

მარაგი, 

გრამატიკა და 

ფუნქციური ენა

• სოციალური 

ჩარჩოები

• კულტურული 

ასპექტები  და 

ენების 

ცვალებადობა

• კონცეფციების, 

აზრების, გრძნობების, 

ფაქტების და 

შეხედულებების 

ზეპირი და 

წერილობითი ფორმით 

გაგება, გამოხატვა და 

ინტერპრეტირება

• საუბრის  დაწყება, 

გაგრძელება და 

დასრულება

• მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე ენების 

სწავლა ოფიციალურად, 

არაოფიციალურად და 

არაფორმალურად 

• კულტურული 

მრავალფეროვნების 

დაფასება

• სხვადასხვა ენებით 

დაინტერესება და  

ცნობისმოყვარეობის 

გამოხატვა

• კულტურათშორისი 

კომუნიკაციებით 

დანტერესება

• თითოეული 

ადამიანის 

ლინგვისტური 

პროფილის 

პატივისცემა



მოდული 2. საკვანძო  კომპეტენციების  ჩარჩო
7.

 მ
ეწ

არ
მე

ო
ბა

შესაძლებლობე

ბისა და 

იდეებისადმი 

მეწარმეობითი 

მიდგომა მათი 

ფასეულობებად 

ქცევის მიზნით, 

პირადი 

პოტენციალის, 

ინიციატივისა 

და 

კრეატიულობის  

გამოვლენა

• სხვადასხვა 

კონტექსტი და 

შესაძლებლობები-

იდეების 

ქმედებებად 

გადასაქცევად

• პროექტის 

დაგეგმვისა და 

მართვის 

მიდგომები

• ეკონომიკა

• ეთიკური 

პრინციპები და 

გამოწვევები 

მდგრადი 

განვითარებისთვის

• IP უფლებები და 

ვალდებულებები

• კრეატიულობა, 

წარმოსახვა, 

სტრატეგიული 

აზროვნება, 

პრობლემების გადაჭრა

• კრიტიკული და 

კონსტრუქციული 

რეფლექსია + 

თვითშემეცნება

• ინდივიდუალური და 

გუნდური მუშაობა

• რესურსების 

მობილიზება 

(ადამიანები+საგნები)

• კომუნიკაცია + 

მოლაპარაკება

• გაურკვევლობას, 

რისკსა და 

ორაზროვნებასთან 

გამკლავება

• ინიციატივის გრძნობა 

+ თავისუფალი 

ქმედება

• პროაქტიულობა

• წინდახედულობა

• სიმამაცე და 

შეუპოვრობა

• სხვათა მოტივირების 

სურვილი

• სხვისი იდეების 

დაფასება

• სამყაროსა და 

ადამიანების მიმართ 

ემპათია

• პასუხისმგელობა 

ეთიკური ქცევისა და 

პროცესების 

საშუალებით

ეს ყველაფერი 
უკავშირდება 

ინტელექტუალურ 
საკუთრებას



მოდული 2. 21-ე საუკუნის კომპეტენციები 

საკვანძო კომპეტენციების ჩარჩო

იდეების ქცევა მოქმედებად

აქტივობების ბორბალი


