ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების კურსის სილაბუსი
კურსის დასახელება

აქტიური სწავლება შებრუნებულ საკლასო ოთახში
(ტრენინგი პროფესორებისთვის)

კურსის მიზანი

კურსის მიზანია სტუდენტზე მორგებული სასწავლო გარემოს წახალისება,
ინოვაციური სწავლების დანერგვა საგანმანათლებლო შედეგების გაუმჯობესების
მიზნით.

კურსის
შედეგები

სწავლის ს დასრულებისას პროფესორებს შეეძლებათ:
➔ შექმნან და განავითარონ კურსები, რომლებიც ხელს უწყობს შებრუნებული
საკლასო ოთახის მეთოდის დანერგვას ციფრული ტექნოლოგიების
გამოყენებით;
➔ შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდის დანერგვა;
➔ სილაბუსში ცვლილების შეტანა და ციფრული ტექნოლოგიებისა და
შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდის დანერგვა;
➔ ახალი უნარების ათვისება ციფრული ტექნოლოგიების თვალსაზრისით.

კურსის აღწერა

კურსის ტრენერი

წაიკითხავენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორები თამარ
გურჩიანი და დავით მაისურაძე.
ნგი გამიზნულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებისათვის,
რომლებსაც აქვთ სწავლებაში ინოვაციური მეთოდების დანერგვის სურვილი. კურსი
მიზნად ისახავს, რომ აკადემიურმა პერსონალმა ხელი შეუწყოს სტუდენტებს
სასწავლო მასალის დამოუკიდებლად ათვისებაში; ხელს უწყობს სტუდენტზე
ორიენტირებული მიდგომის ჩამოყალიბებას სწავლებაში და ფოკუსი გადააქვს
პედაგოგის საჭიროებებიდან სტუდენტის საჭიროებებზე.

კურსს ეყოლება ორი ტრენერი:
➔ თამარ გურჩიანი, ასოცირებული პროფესორი, ილიას
უნივერსიტეტი, tamar.gurchiani@iliauni.edu.ge
➔ დავით მაისურაძე, ასოცირებული პროფესორი, ილიას
უნივერსიტეტი, davit.maisuradze@iliauni.edu.ge

სახელმწიფო
სახელმწიფო
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დატვირთვა
საათებმში

ტრენინგი ჩატარდება 11-დან 15 თებერვლის ჩათვლით და 18-დან 22 თებერვლის
ჩათვლით. მსმენელს შეეძლება დასახელებული თარიღებიდან ერთ-ერთის არჩევა.
თითოეული ტრენინგი გაგრძელდება მთლიანობაში 10 საათის განმავლობაში და
ჩატარდება დღეში 2 საათით. შესაბამისად, ორივე ლექტორი ჩაატარებს 20 საათს.
აქედან გამომდინარე, თითოეული ჩაატარებს 10 საათს.
ტრენინგკურსი დღის განმავლობაში გაგრძელდება 19:30-დან 21:30-მდე.

კურსის
ხანგრძლივობა

ტრენინგი ჩატარდება 11-დან 15 თებერვლის ჩათვლით და 18-დან 22 თებერვლის
ჩათვლით. მსმენელს შეეძლება დასახელებული თარიღებიდან ერთ-ერთის არჩევა.

მიზნობრივი
აუდიტორია

სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ აკადემიური პერსონალი/მოწვეული
მასწავლებლები.

მონაწილეთა
თითოეულ კურსზე მონაწილეთა რაოდენობა იქნება 10-დან 20 მონაწილემდე.
რაოდენობა (მინ. და შესაბამისად, მთლიანობაში მსმენელთა რაოდენობა იქნება 20-დან 40-მდე.
მაქს.)
შეფასება

შეფასება დაფუძნებული იქნება შემდეგ საკითხებზე:
➔ ტრენინგის ყველა დღეზე დასწრება;
➔ ონლაინდისკუსიებში მონაწილეობის მიღება;
➔ ტრენინგის სხვა მონაწილეთა დავალებების შეფასება;
➔ დავალებების დროულად წარმოდგენა.

ხარისხის
უზრუნველყოფის
მექანიზმი

ტრენერები ითანამშრომლებენ სამართლის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურთან. კურსის დასასრულს მონაწილეებს დაურიგდებათ კითხვარი,
რომელშიც ძირითადი კითხვები შეეხება კურსის შინაარსს, ლექტორების მომზადების
დონესა და თემატიკის მნიშვნელობას. ხარისხობრივი შემოწმება განხორციელდება
ორჯერ. პირველი კურსის შემდეგ ხარისხობრივი შემოწმების შედეგები გამოყენებულ
იქნება მეორე კურსის დაგეგმვისა და განხორციელებისას.
დამატებით, დასახელებული კითხვარის გარდა, იქნება ტრენინგის მონაწილე
პროფესორების ონლაინგამოკითხვა 6 თვის შემდეგ.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს გაეწევა რეკომენდაცია, რომ დანერგოს
შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდის შესახებ კითხვა სტუდენტთა კმაყოფილების
კვლევაში და შეამოწმოს, აღნიშნული კომპონენტი რეალურად არის თუ არა
დანერგილი სილაბუსებში.
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ტრენერის
დატვირთვა
საათებში

სასწავლო
რესურსები

ტრენერებს მთლიანობაში ექნებათ 20-საათიანი სამუშაო დატვირთვა. თითოეულ
მათგანს ექნება 10- საათიანი სამუშაო დატვირთვა.

სასწავლო რესურსები:
●

●

●

●

●

●

Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013, June). The flipped classroom:
A survey of the research. In ASEE national conference proceedings,
Atlanta, GA (Vol. 30, No. 9, pp. 1-18).
http://www.asee.org/file_server/papers/attachment/file/0003/32
59/6219.pdf
A review of current research on flipped classroom.
Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor,
N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases
student performance in science, engineering, and mathematics.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.
https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111
Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2013). Institutional change and
leadership associated with blended learning innovation: Two case
studies. T
 he internet and higher education, 18, 24-28.
https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.09.001
King, A., Boysen-Osborn, M., Cooney, R., Mitzman, J., Misra, A.,
Williams, J., ... & Gottlieb, M. (2017). Curated collection for
educators: five key papers about the flipped classroom
methodology. Cureus, 9(10). h
 ttps://doi.org/10.7759/cureus.1801
O'Flaherty, J., & Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms
in higher education: A scoping review. The internet and higher
education, 25, 85-95. h
 ttps://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.02.002
Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the
research. J ournal of engineering education, 93(3), 223-231.
https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x

დამატებითი სასწავლო რესურსები:
-

Flipping your class, a comprehensive introduction to flipped
classroom created by the Center for Research on Learning and
Teaching (CRLT) at University of Michigan.
http://www.crlt.umich.edu/flipping-your-class

-

Introduction to Active Learning by the Center for Research on
Learning and Teaching (CRLT) at University of Michigan.
http://www.crlt.umich.edu/active_learning_introduction
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-

The Flipped Classroom, University of Texas at Austin, Faculty
Innovation Center
https://facultyinnovate.utexas.edu/flipped-classroom

-

Flipped Learning Network https://flippedlearning.org

იმისათვის, რომ ტრენერებმა ჩაატარონ ტრენინგში, მათ სჭირდება აუდიტორია,
პროექტორი, დაფა და მცირე აღჭურვილობა.
პროფესორებს უნდა ჰქონდეთ თან ლეპტოპები.
კურსის
წესრიგი

დღის სალექციო კურსის
დაწყებამდე, მსმენელები
ვალდებულები არიან:
ონლიან გამოკითხვაში
მონაწილეობა; ვიდეო
ლექციის ყურება

სილაბუსის დეტალური
გადახედვა

ვიდეოლექციისა და
სილაბუსების გაგზავნა
ერთმანეთისთვის

სილაბუსების გაგზავნა
ჯგუფისთვის და
ონლაინფორუმის
მეშვეობით
შესწორებების შეტანა

სალექციო კურსის
მიმდინარეობისას
მსმენელები
ვალდებულები არიან:
გამოკითხვის შედეგების
წარდგენა; დისკუსიის
მოწყობა; დღის
განმავლობაში მიღებული
შთაბეჭდილების/ცოდნის
გაზიარება

დავალებები:

მოწვეული სტუმრის მიერ
ლექციის წაკითხვა
სწავლების
მეთოდოლოგიაზე;
პადლეტის მეშვეობით
ბრეინშტორმინგის
მოწყობა; დღის
განმავლობაში მიღებული
შთაბეჭდილების/ცოდნის
გაზიარება
ვიდეოლექციის
წარდგენა; დისკუსიის
მოწყობა; დღის
განმავლობაში მიღებული
შთაბეჭდილების/ცოდნის
გაზიარება

ვიდეოლექციის გამართვა
ფაუერ ფოინთის მეშვეობით;
ერთმანეთის სილაბუსების
წაკითხვა და კომენტირება

ლექციაზე სტუმრის
მოწვევა ხარისხის
შეფასების საკითხებზე;
სილაბუსში შესატან
საკითხებთან
დაკავშირებით

სილაბუსში საბოლოო
შესწორებების შეტანა

სასწავლო მასალის წაკითხვა;
ვიდეოლექციის ყურება

საკუთარი სილაბუსის
წაკითხვა და ანალიზი

4

დისკუსიის მოწყობა;
დღის განმავლობაში
მიღებული
შთაბეჭდილების/ცოდნის
გაზიარება
გამოკითხვაში
მონაწილეობა და
უკუკავშირის მიწოდება
სწავლების შედეგებსა
და მიღწეულ მიზნებთან
დაკავშირებით

დისკუსიის მოწყობა;
დღის განმავლობაში
მიღებული
შთაბეჭდილების/ცოდნის
გაზიარება

ჯგუფის შექმნა სოციალური
მედიის მეშვეობით და აქტიურ
სწავლებაზე მუშაობის
გაგრძელება
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