
თანამედროვე განათლების აკადემია  

 

 
 
 

 
კლუბის სახელწოდება: ჭადრაკის კლუბი 

 
 
 

კლუბის ხელმძღვანელი და მისი საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

მარიამ  დოლიძე, 557 33 05 59 maridolidze19@gmail.com 
 
 
 

კლუბის გაკვეთილების რაოდენობა: კვირაში ორჯერ 
 
 

 

თითოეული გაკვეთილის  ხანგრძლივობა: 50 წუთი 
 
 

 

კლუბში გაწევრიანების წინაპირობა: კლუბში  გაწევრიანების  მსურველებს უნდა 

გააჩნდეთ სპორტის  ამ სახეობის მიმართ ინტერესი. 
 
 
 

მოსწავლეთა  მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენობა: მინიმუმი 6 / მაქსიმუმი  14 
 
 

 

კლუბის მიზანი:  ჭადრაკის   კლუბში   ბავშვებს   საშუალება   მიეცემათ    დაეუფლონ 

ჭადრაკის თამაშის  პრინციპებს, ჩამოუყალიბდეთ  ანალიტიკური  აზროვნება, შეძლონ    

ინტელექტუალური    შესაძლებლობების   განვითარება    და გადაწყვეტილების 

დამოუკიდებლად მიღება. 
 
 
 

ძირითადი მიდგომები, მეთოდები, აქტივობები: წინასწარ გაწერილი სილაბუსის 

მიხედვით  მოსწავლეებს ჩაუტარდებათ, როგორც თეორიული  ასევე პრაქტიკული 

გაკვეთილები. უშუალოდ  საგაკვეთილო პროცესში გამოყენებული იქნება 

კონსტრუქტივისტული მიდგომები, რის საფუძველზე მოსწავლეები ისწავლიან 

აზროვნებასა და დაგროვილი გამოცდილების პრაქტიკული იმპლემენტაციის 

საშუალებით    განუვითარდებათ    შემეცნების    უნარი,    აქედან     გამომდინარე

mailto:maridolidze19@gmail.com


თანამედროვე განათლების აკადემია  

მოსწავლე  აქტიურადაა  ჩართული  საგაკვეთილო  პროცესში  და  მარტივად 

ითვისებს  ახსნილ  მასალას. ცოდნის დემონტრირებისთვის კი     სემესტრის 

განმავლობაში მოსწავლეები მონაწილეობას მიიღებენ ისეთ აქტივობებში, 

როგორიცაა კომპოზიციების ამოხსნა და სასკოლო ტურნირი. 
 
 
 

ძირითადი   რესურსები: სადემონსტრაციო  საჭადრაკო  დაფა,  სამაგიდო  ჭადრაკის 

დაფა, საჭადრაკო საათი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა  ტექნიკური  მხარდაჭერა 

( კომპიუტერი, პროექტორი). 
 
 
 

კლუბის მუშაობის შუალედური და საბოლოო შედეგები  (მუშაობის პროდუქტის წარმოდგენის 

პერიოდი, ფორმა): კლუბის  მუშაობის შუალედურ  პერიოდში, პირველი  სემესტრის 

დასასრულს, მოსწავლეებს ეცოდინებათ  ძირითადი საჭადრაკო პრინციპები, 

დამოუკიდებლად  შეძლებენ        კომპოზიციების ანალიზს, მათი  ცოდნის 

შესამოწმებლად კი ჩატარდება კლუბის ჩემპიონატი საჭადრაკო კომპოზიციების 

ამოხსნაში. სასწავლო  სემესტრის  დასასრულს კი  მოსწავლეები შეძლებენ 

თავიანთი   ცოდნა   და  შესაძლებლობები გამოავლინონ  შიდა  სასკოლო 

ჩემპიონატში. 
 
 
 

კლუბის ხელმძღვანელის მოკლე რეზიუმე 
 
ზოგადი განათლება  

სკოლის დასახელება  სწავლის პერიოდი (წლები)  

ქ.ფოთის თეოფანე დავითაიას სახ. #1 საჯარო სკოლა  2006–2018  

    

    

    

  

უმაღლესი განათლება  

უნივერსიტეტის დასახელება  სწავლის პერიოდი 

(წლები)  

მიღწეული კვალიფიკაცია, 

ხარისხი  

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2018 წლიდან  ბაკალავრიატის მეოთხე კურსის 

სტუდენტი  

      

      

      

  

 

 



თანამედროვე განათლების აკადემია  

 

 

 

პროფესიული განვითარების და პროფესიული გადამზადების კურსები:  

კურსის დასახელება  ორგანიზაციის დასახელება  სწავლის პერიოდი   

სემინარი „ჭადრაკი სკოლაში“  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია   30.08.2016– 04.09.2016  

მწვრთნელთა გადამზადების სემინარი  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია   24.02.2017–28.02.2017  

 ჭადრაკის მწვრთნელის ლიცენზია  საქართველოს ჭადრაკის 

ფედერაცია 

 2021 წლიდან 

      

  

პედაგოგიური გამოცდილება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში  

სკოლის დასახელება  სწავლების 

პერიოდი  

საგანი (საგნები)  კლასები  

ქ.ფოთის საჭადრაკო კლუბი „ნანა“  01.10.2016–

31.08.2018   

ჭადრაკი  პირველი, 

მეორე და 

მესამეწლიან 

ები.   

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ნინოს 

სახელობის მართლმადიდებლური სკოლ 

 2018-2019 სასწ. 

წლები 

 ჭადრაკი( სარეზერვო 

მასწავლებელი) 

 პირველი-

მეექვსე 

კლასები 

 თბილისის საერთაშორისო სკოლა  2019 სასწ. წლიდან 

დღემდე 

 ჭადრაკი  0-6 

კლასების 

ჩათვლით 

        

        

სულ მასწავლებლად მუშაობის სტაჟი (წლების რაოდენობა):  5  

 


