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სტუდენტთა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

შემუშავების მეთოდოლოგია 

 

(დამტკიცებულია დირექტორთა საბჭოს 2022 წლის 10 მარტის კრების ოქმით) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

სტუდენტთა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია 

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების მეშვეობით, ალტე უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს 

სტუდენტების განსხვავებული მოთხოვნების, საჭიროებებისა და აკადემიური მომზადების 

გათვალისწინებას და მათ შეუფერხებელ ჩართულობას საგანმანათლებლო პროცესში. 

 

ნიშნულები: 

▪ სტუდენტთა განსხვავებული მოთხოვნები, რომელშიც ერთიანდება სასწავლო პროცესის 

ინდივიდუალურად წარმართვის საკითხები, კერძოდ:  

➢ დროის დაგეგმვა; 

➢ კურსის განხორციელების თავისებურებები (ინტენსიური სწავლება და სხვა) 

➢ შეფასების შესაძლებლობა;  

➢ შეფასების კომპონენტი;  

➢ შეფასების პერიოდულობა; 

➢ კონსულტირების ვადები;  

➢ უწყისების ფორმები; 

➢ და სხვა 

მიზნობრივი ჯგუფი: 

➢ ჩვილბავშვიანები;  

➢ სოციალურად დაუცველების კატეგორია;  

➢ განსხვავებული ოჯახური მდგომარეობის მქონეები;  

➢ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე 

სასწავლო პროცესის დაწყების შემდეგ ჩარიცხული  პირები; 

 

 

o სტუდენტთა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები, რომელშიც ერთიანდება 

სასწავლო პროცესის ინდივიდუალურად წარმართვის საკითხები, კერძოდ: 

➢ დროის დაგეგმვა (საჭიროების შემთხვევაში კურსის ხანგრძლივობის გაზრდის 

ჩათვლით; 
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➢ კურსის განხორციელების თავისებურებები (ინტენსიური სწავლება და სხვა); 

➢ შეფასების ადეკვატური შესაძლებლობა (ხმოვანი ტესტები და სხვა);  

➢ შეფასების კომპონენტი (შესაძლებელია მოდიფიცირდეს საჭიროებებიდან 

გამომდინარე);  

➢ შეფასების პერიოდულობა; 

➢ კონსულტირების ვადები და დროის ხანგრძლივობა;  

➢ უწყისების ფორმები; 

➢ გადაადგილების შესაძლებლობა; 

➢ საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტისათვის პირის მიმაგრების შესაძლებლობა 

მიზნობრივი ჯგუფი:  

➢ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;   

➢ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირები. 

o აკადემიური მომზადების დონე, რომელიც მოიაზრებს სტუდენტისათვის კონსულტაციების 

ხანგრძლივობის გაზრდას და დამატებით აქტივობებს/მეცადინეობებს.  

➢ კონსულტირების დროის ხანგრძლივობა  

➢ დამატებითი მეცადინეობები 

➢ და სხვა 

      მიზნობრივი ჯგუფი: 

➢ დაბალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები ( F და  FX  შესასწავლ საგანთა 50 

%-ში) 

o ადაპტირებული გარემო- შშმ და სსსმ პირების ადაპტირებული სასწავლო გარემოთი 

უზრუნველყოფა; 

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების პრინციპებით უზრუნველყოფილ უნდა იყოს: 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგის მიღწევადობა; 

2. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სავალდებულო და 

არჩევითი სასწავლო კურსების გავლის შესაძლებლობა;  

3. სასწავლო კურსისათვის განსაზღვრული კრედიტების ათვისების შესაძლებლობა; 

4. სასწავლო კურსისათვის განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევის შესაძლებლობა; 

5. კურსის წინაპირობების დაცვა; 
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6. კვირეული სასწავლო დატვირთვის რეგულირება კანონმდებლობის შესაბამისად (არაუმეტეს 

კვირაში 22 საკონტაქტო საათისა); 

7. შეფასების შესაბამისი კომპონენტების, მეთოდების და კრიტერიუმების გამოყენება; 

8. საჭიროების  შემთხვევაში, განსხვავებული სწავლების მეთოდების/კრიტერიუმების   

გამოყენება; 

9. სასწავლო პროგრამის ყველა კომპონენტის ათვისების შესაძლებლობა. 

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის პროცედურა:  

1. სტუდენტის მიერ განცხადების წარდგენა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის 

შესახებ; 

2. სამიზნე ჯგუფის იდენტიფიცირება სკოლის მიერ; 

3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა შესაბამისი სკოლის და ხარისხის მართვის და 

შესაბამისობის დეპარტამენტის მიერ და სტუდენტისათვის გაცნობა; 

4. ბრძანება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 


