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საქართველოში ეკონომიკური პროფილის უმაღლესი განათლების 
პროგრესული განვითარებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია თანამედროვე 
ორგანიზაციულ-მეთოდური ტექნოლოგიების აქტუალური თეორიულ-
მეთოდოლოგიური და პრაქტიკულ-გამოყენებითი საკითხების კვლევა. 
სწავლების მეთოდი გულისხმობს სტუდენტებთან პედაგოგის მუშაობის 
ხერხს, რომლის მეშვეობითაც ხდება შესასწავლი დისციპლინის ოპტიმალური 
გადაცემა და ათვისება. აუცილებელია მეცნიერული კვლევებისა და 
საგანმანათლებლო პრაქტიკის უახლესი მიღწევების მიზანმიმართული, 
საყოველთაო და რეგულარული გამოყენების გაფართოება სტუდენტთა 
სწავლების პროცესში. შესაბამისად, სტატიაში განხილულია შემდეგი 
საკითხები: დიდაქტიკური მეთოდოლოგია და ეკონომიკური დისციპლინების 
სწავლების მეთოდიკა; ავტორის საქმიანობა თანამედროვე ორგანიზაციულ-
მეთოდური ტექნოლოგიების კვლევისა და გამოყენების მიმართულებით; 
სტუდენტთა მოსაზრებები ურთიერთგამოკითხვის მეთოდის ეფექტურობისა 
და საჭიროების შესახებ.

საკვანძო სიტყვები:  პედაგოგიკა; დიდაქტიკა; სწავლების თანამედროვე 
მეთოდები; ეკონომიკის სწავლების მეთოდიკა; ურთიერთგამოკითხვა; 
სტუდენტთა მოსაზრებები ურთიერთგამოკითხვის მეთოდზე; სტუდენტი 
ლექტორის როლში. 

სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლის უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის  პროგ რე-
სუ ლი გან ვი თა რე ბის თვის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ნა მედ რო ვე ორ გა ნი ზა ცი-
ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხ ე ბის კვლე ვა. აუ ცი ლე ბე ლია 
მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო პრაქ ტი კის უახ ლე სი მიღ წე ვე ბის მი-
ზან მი მარ თუ ლი, სა ყო ველ თაო და რე გუ ლა რუ ლი გა მო ყე ნე ბის გა ფარ თო ე ბა სტუ-
დენ ტთა სწავ ლე ბის პრო ცეს ში.

პირ და პირ უნ და ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლის სტუ-
დენ ტთა სწავ ლე ბის პრო ცეს ში თა ნა მედ რო ვე ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი და პრაგ მა ტულ -გა მო ყე ნე ბი-
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თი სა კითხ ე ბის კვლე ვას და სი ახ ლე ე ბის სა ყო ველ თაო და ნერ გვას ნაკ ლე ბი ყუ რადღ-
ე ბა ეთ მო ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ ში მცი რეა ასეთ კვლე ვებ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი მო ნოგ რა ფი ე ბი, სა მეც ნი ე რო სტა ტი ე ბი და შე სა ბა მი სი პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბა. 

არ სე ბუ ლი ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ლი ტე რა ტუ რი დან აღ სა ნიშ ნა ვია ავ თან დილ ასა-
თი ა ნის მო ნოგ რა ფია – „უ მაღ ლე სი სკო ლის პე და გო გი კა~ [1]. ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ-
რებს, აგ რეთ ვე ქარ თუ ლე ნო ვა ნი წყა რო ე ბი [2-10, 12-14]. სტა ტი ის მიზ ნი დან გა-
მომ დი ნა რე, შე ვის წავ ლეთ თე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი წყა რო ე-
ბიც [16-22].

სტა ტი ა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი გვაქვს, აგ რეთ ვე, ჩვენ მი ერ ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის 
მე თო დის და ნერ გვის შე დე გე ბის შე სა ხებ სტუ დენ ტთა მო საზ რე ბე ბის ამ სახ ვე ლი მა-
სა ლე ბი [11].

ნაშ რო მის მი ზა ნი ა:
 მსჯე ლო ბა სტუ დენ ტთა სწავ ლე ბის თა ნა მედ რო ვე ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო-

დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის აქ ტუ ა ლუ რი თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი სა კითხ ე ბის შე-
სა ხებ;

 სწავ ლე ბის ინ ტე რაქ ტი უ ლი, თა ნამ შრომ ლო ბი თი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ფორ მის
– ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დის ავ ტო რი სე უ ლი გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტუ რო ბის შეს-
წავ ლის სა ფუძ ველ ზე მი სი და ნერ გვის გა ფარ თო ე ბის სა ჭი რო ე ბი სა და შე საძ ლებ ლო-
ბის წარ მო ჩე ნა.

ნაშ რო მი ორი გი ნა ლუ რია და სი ახ ლეს წა მო ად გენს ქარ თუ ლი სა მეც ნი ე რო- 
პე და გო გი უ რი ეკო ნო მი კუ რი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის. მას ში გად მო ცე მუ ლია ავ ტო-
რი სე უ ლი ხედ ვე ბი უმაღ ლე სი ეკო ნო მი კუ რი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში სწავ ლე ბის 
თა ნა მედ რო ვე ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის აქ ტუ ა ლუ რი თე ო რი-
ულ -მე თო დო ლო გი უ რი და პრაქ ტი კულ -გა მო ყე ნე ბი თი სა კითხ ე ბის შე სა ხებ. ასე ვე, 
ასა ხუ ლია ურ თი ეთ გა მო კითხ ვის მე თო დის ავ ტო რი სე უ ლი გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტუ რო-
ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე მი სი და ნერ გვის გა ფარ თო ე ბის სა ჭი რო ე ბა და შე საძ-
ლებ ლო ბა.

დიდაქტიკური მეთოდოლოგია და ეკონომიკური დისციპლინების 
სწავლების მეთოდიკა

ტერ მი ნი „მე თო დი“ (ბერძნ. methodos) რა ი მე მოვ ლე ნის კვლე ვის, შეც ნო ბის 
ხერხს ნიშ ნავს. ის ამას თან, არის წე სი რა ი მე საქ მი ა ნო ბა ში, მა გა ლი თად – სწავ ლე ბის 
მე თო დი. ხო ლო მე თო დი კა არის საქ მი ა ნო ბის პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო მე თო დე ბის, წე სე ბის ერ თობ ლი ო ბა. 

მე თო დი კა პე და გო გი კის, კერ ძოდ დი დაქ ტი კის ნა წი ლი ა, რო მე ლიც იკ-
ვლევს და გად მოს ცემს რო მე ლი მე დის ციპ ლი ნის (ჩვენს შემ თხვე ვა ში – ეკო ნო-
მი კუ რი დის ციპ ლი ნე ბის) სწავ ლე ბის მე თო დებს.

სწავ ლე ბის მე თო დი გუ ლის ხმობს სტუ დენ ტებ თან პე და გო გის მუ შა ო ბის ხერხს, 
რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც ხდე ბა შე სას წავ ლი დის ციპ ლი ნის ოპ ტი მა ლუ რი გა და ცე მა და 
ათ ვი სე ბა. 
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სწავ ლე ბის მე თო დი კა ში ჰარ მო ნი უ ლად უნ და იყოს შე ხა მე ბუ ლი სას წავ ლო 
პრო ცე სის თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი სა კითხ ე ბი.

მე თო დი კა, რო გორც მეც ნი ე რე ბა იკ ვლევს და ად გენს სწავ ლე ბის ყვე ლა ზე 
მი ზან შე წო ნილ მე თო დებს. მი სი ინ ტე რე სე ბის სფე რო ში შე დის, აგ რეთ ვე, სწავ-
ლე ბის კერ ძო სა კითხ ე ბი და მი მარ თუ ლე ბე ბი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მე თო დი კა 
შე იძ ლე ბა იყოს:

 ზო გა დი, რო დე საც გა ნი ხი ლე ბა სწავ ლე ბის ისე თი ხერ ხე ბი, რომ ლე ბიც გა-
მო ი ყე ნე ბა ყვე ლა დის ციპ ლი ნის სწავ ლე ბის დროს;

 კერ ძო, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი საგ ნის სწავ ლე ბის 
პრო ცეს ში.

ფარ თო გა გე ბით, მე თო დი კა გუ ლის ხმობს საგ ნის სწავ ლე ბი სას გა მო ყე ნე ბუ ლი 
სხვა დას ხვაგ ვა რი ხერ ხე ბის ერ თობ ლი ო ბას. იგი პე და გო გი კის სპე ცი ა ლუ რი ნა წი-
ლი ა, რო მე ლიც იკ ვლევს და გა მო ი ყე ნებს სწავ ლე ბის წე სებს და ხერ ხებს.

ეკო ნო მი კუ რი დის ციპ ლი ნე ბის სწავ ლე ბის მე თო დი კა არის სა მეც ნი ე რო და 
სას წავ ლო დის ციპ ლი ნა, რო მე ლიც იკ ვლევს ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის პრო ცე სის 
კა ნონ ზო მი ე რე ბებს და წე სებს და სა ხავს ამ პრო ცე სის ოპ ტი მი ზა ცი ის გზებს 
უახ ლე სი მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე.

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბა მე ტად რთუ ლი და სა პა სუ ხის მგებ ლო პრო ცე სი ა, რომ-
ლის დროს აუ ცი ლებ ლად უნ და იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ამ პრო ცეს ზე მოქ მე დი 
ში გა და გა რე ფაქ ტო რე ბის მთე ლი კომ პლექ სი. 

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა, რო გორც მეც ნი ე რე ბა მო წო დე ბუ ლია 
თე ო რი უ ლად გა ნა ზო გა დოს სა გან მა ნათ ლებ ლო მუ შა ო ბის პრაქ ტი კუ ლი გა მოც-
დი ლე ბა, მო ახ დი ნოს სა თა ნა დო პროგ ნო ზი რე ბა და შე მოგ ვთა ვა ზოს სწავ ლე ბის 
ისე თი მე თო დე ბი, რაც სრუ ლად უპა სუ ხებს ყვე ლა ზე უახ ლეს თა ნა მედ რო ვე 
მოთხ ოვ ნებს.

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის პრო ცე სის კვლე ვა უნ და ემ ყა რე ბო დეს სხვა დას ხვა მეც-
ნი ე რე ბის (ე კო ნო მი კა, ფი ლო სო ფი ა, პე და გო გი კა, სა მარ თა ლი, ფსი ქო ლო გი ა, ეთი-
კა, ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი) მიღ წე ვე ბის ანა ლიზს და გან ზო გა დე ბას.

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა პირ და პირ უკავ შირ დე ბა ისე თი სა კითხ ე-
ბის და პრობ ლე მე ბის გა აზ რე ბას და გა დაჭ რას, რო გო რი ცა ა: ვის ვას წავ ლით? რა 
მიზ ნით ვას წავ ლით? რას ვას წავ ლით? რა დროს ვას წავ ლით? რო გორ ვას წავ ლით? 
რო გორ ის წავ ლონ?

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კის უმ თავ რე სი ამო ცა ნაა უახ ლე სი მოთხ-
ოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად გა და არ ჩი ოს ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის ძი რი თა დი მო-
ნა ცე მე ბი, ისე მო აგ ვა როს ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბა, რომ სტუ დენ ტებ მა სას წავ ლო 
პრო ცეს ში მაქ სი მა ლუ რად ჩარ თუ ლო ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბი თი საქ მი ა ნო ბის 
მეშ ვე ო ბით მი ი ღონ ოპ ტი მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა, აღ ზრდა, გან ვი თა რე ბა და ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლურ -მე თო დუ რი ბა ზა მო მა ვალ ში ცოდ ნის მუდ მი ვი გა ნახ ლე ბი სა და 
სხვის თვის გა და ცე მი სათ ვის. 

ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის სა ფუძ ვლე ბის და კონ კრე ტუ ლი დის ციპ ლი ნე ბის 
სწავ ლე ბა -ათ ვი სე ბი სა და შემ დგო მი გა და ცე მის პრო ცე სის თვალ საზ რი სით, ეკო-
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ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა ერ თ-ერ თი კერ ძო დი დაქ ტი კას წარ მო ად გენს. ის 
მიგ ვი თი თებს თუ რო გორ უნ და ის წავ ლე ბო დეს ეკო ნო მი კა სა უ კე თე სოდ და მო-
წო დე ბუ ლი ა:

 პე და გო გი უ რი მეც ნი ე რე ბის მიზ ნე ბის, ამო ცა ნე ბის და შე საძ ლებ ლო ბე ბის
მი ხედ ვით და ა მუ შა ოს შე სას წავ ლი მა სა ლის სის ტე მა და ში ნა არ სი;

 გა დაწყ ვი ტოს სპე ცი ფი კუ რი წმინ და პე და გო გი უ რი და დი დაქ ტი კურ -ტექ ნო-
ლო გი უ რი ამო ცა ნე ბი ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის ში ნა არ სობ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბე-
ბი დან გა მომ დი ნა რე.

მე თო დი კამ ეკო ნო მი კა არა მარ ტო ში ნა არ სობ რი ვად უნ და გან საზღ ვროს, 
არა მედ და ად გი ნოს მი სი ში ნა არ სის გახ სნის სა უ კე თე სო ფორ მე ბიც. მე თო დი-
კის მეშ ვე ო ბით პე და გო გი აღ ჭურ ვი ლია ყვე ლა იმ სა შუ ა ლე ბით, რაც აუ ცი ლე ბე ლია 
ოპ ტი მა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი გა ნათ ლე ბი სათ ვის (დის ციპ ლი ნის ში ნა არ სი, ცოდ ნა, 
უნა რი, სწავ ლე ბის პე და გო გი ურ -დი დაქ ტი კუ რი და ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი სა-
შუ ა ლე ბე ბი).

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის პრო ცე სი უნ და ეყ რდნო ბო დეს ისეთ დი დაქ ტი კურ 
პრინ ცი პებს, რო გო რი ცა ა: სწავ ლე ბის მეც ნი ე რუ ლო ბა; შეგ ნე ბუ ლო ბა და აქ ტი უ-
რო ბა; სის ტე მუ რო ბა და თან მიმ დევ რუ ლო ბა; თვალ სა ჩი ნო ე ბა; ცოდ ნის მტკი ცედ 
შეთ ვი სე ბა; მი საწ ვდო მო ბა და და საძ ლე ვო ბა; სტუ დენ ტი სად მი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
მიდ გო მა. ამას თან, უნ და გა მო ი ყე ნე ბო დეს სწავ ლე ბის შემ დე გი წე სე ბი: ნაც ნო ბი-
დან უც ნო ბი სა კენ; ახ ლო ბე ლი დან შო რე უ ლი სა კენ; ად ვი ლი დან ძნე ლი სა კენ; მარ ტი-
ვი დან რთუ ლი სა კენ; კონ კრე ტუ ლი დან ზო გა დი სა კენ.

ზე მო აღ წე რი ლი თვალ ნათ ლივ გვიჩ ვე ნებს, რომ ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის 
თე ო რი ა სა და პრაქ ტი კა ში გა დამ წყვეტ როლს სწო რედ მე თო დი კა ას რუ ლებს. 

ამ სფე რო ში ჩვენ ში ბევ რი რამ არის მო საგ ვა რე ბე ლი. პირ ველ რიგ ში, აუ-
ცი ლე ბე ლია ტრა დი ცი უ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე 
უახ ლე სი და სავ ლუ რი სას წავ ლო ტექ ნო ლო გი ე ბის შეს წავ ლა- და ნერ გვა ზე სა-
ყო ველ თაო გა დას ვლა. ეს ისე თი მი მარ თუ ლე ბა ა, რომ ლის პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ-
ცი ე ლე ბა აუ ცი ლებ ლად არ მო ითხ ოვს სპე ცი ა ლუ რი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის მი-
ღე ბას, ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას და პე და გოგ თა კვა ლი ფი კა ცი ის რა დი კა ლურ და 
ძვი რადღ ი რე ბულ შეც ვლა -ა მაღ ლე ბას.

ავტორის საქმიანობა თანამედროვე ორგანიზაციულ-მეთოდური 
ტექნოლოგიების კვლევისა და გამოყენების მიმართულებით 

თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე სხვა დას ხვა დის ციპ ლი ნის 
სწავ ლე ბის პრო ცეს ში თა ნა მედ რო ვე მე თო დი კის (ლექ ცი ის ჩა ტა რე ბა ინ დუქ ცი ის მე-
თო დით, პრო ექ ტე ბის მე თო დი, შემ თხვე ვის /ქე ი სის ანა ლი ზი, ურ თი ერ თგა მო კითხ ვა) 
გა მო ყე ნე ბა ჩვენ და ვიწყ ეთ 1996 წლი დან. 

ახა ლი მე თო დე ბის ინ ტენ სი ურ გა მო ყე ნე ბა ზე ჩვენ გა და ვე დით 1998-1999 სას-
წავ ლო წლი დან, მას შემ დეგ, რაც ეკო ნო მი კის ლექ ტორ თა გაძ ლი ე რე ბულ ტრე ნინ გ-
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სე მი ნა რე ბის (1997-1998 სას წავ ლო წე ლი) სა ფუძ ველ ზე მი ვი ღეთ აშ შ-ის ეკო ნო მი-
კუ რი გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს (NCEE USA) ტრე ნერ თა ტრე ნე რის (Trainer 
of Trainers) სერ თი ფი კა ტი. 

2012 წელს, რო გორც ექ სპერ ტმა და ტრე ნერ თა ტრე ნერ მა, მო ვამ ზა დე 100-
ზე მე ტი ტრე ნე რი, რომ ლებ მაც სა ქარ თვე ლოს 20 ქა ლაქ ში 14 ათას მსმე ნელს ჩა-
უ ტა რეს სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტროს მი ერ ორ გა ნი-
ზე ბუ ლი „პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის~ 2-თვი ა ნი 
ტრე ნინ გე ბი. ამას თან და კავ ში რე ბით მი ღე ბუ ლი გვაქვს სპე ცი ა ლუ რი სერ ტი ფი კა ტი. 

2000-2004 წლებ ში ფა კულ ტე ტის მა გის ტრა ტუ რა ში, ჩვენ მი ერ ვე შედ გე ნი-
ლი პროგ რა მით ვკითხ უ ლობ დით სა განს „ე კო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა~ 
[2, გვ. 27-29]. 

პროგ რა მა მო ი ცავ და 24 სა ათს (ლექ ცია – 12 სთ., სე მი ნა რი – 12 სთ) და 
შედ გე ბო და შემ დე გი თე მე ბის გან: 

1. ეკო ნო მი კა, რო გორც სა მეც ნი ე რო- პრაქ ტი კუ ლი და სას წავ ლო დის ციპ ლი ნა 
(ლექ ცია – 1 სთ., სე მი ნა რი – 1 სთ);

2. ეკო ნო მი კუ რი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა (ლექ ცია – 1 სთ., სე მი ნა რი – 1 სთ); 
3. ეკო ნო მი კუ რი პე და გო გი კის და მე თო დი კის ზო გა დი სა ფუძ ვლე ბი (ლექ ცია 

– 2 სთ., სე მი ნა რი – 2 სთ); 
4. ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი (ლექ-

ცია – 8 სთ., სე მი ნა რი – 8 სთ).
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლის ფა კულ ტე-

ტებ ზე ყვე ლა სპე ცი ა ლო ბი სათ ვის ის წავ ლე ბო და ამ მი მარ თუ ლე ბის ორი დის ციპ ლი-
ნა: „უ მაღ ლე სი სკო ლის პე და გო გი კა~ და „ე კო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა~. ამას-
თან, ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის სპე ცი ა ლო ბის სტუ დენ ტე ბი და მა ტე ბით სწავ ლობ დენ 
პე და გო გი კას, პე და გო გი ურ ფსი ქო ლო გი ას, პო ლი ტე კო ნო მი ის სწავ ლე ბის მე თო დი-
კას და სხვ.

XX ს. 90-ა ნი წლე ბის ბო ლო დან, უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის პე და გო გი კა- დი დაქ-
ტი კის თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თი სა და ჩვე ნი შე სა ბა მი სი პრაქ ტი კუ ლი 
საქ მი ა ნო ბის ამ სახ ველ ინ ფორ მა ცი ას, სის ტე მა ტუ რად ვაქ ვეყ ნებთ სხვა დას ხვა წყა-
რო ში, რო მელ თა გან აღ სა ნიშ ნა ვია [2-10]. 

სტუ დენ ტთა მო საზ რე ბე ბი ინ ტე რაქ ტი უ ლი, თა ნამ შრომ ლო ბი თი 
ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დის ეფექ ტუ რო ბი სა და მი სი ფარ თოდ 

და ნერ გვის სა ჭი რო ე ბის შე სა ხებ

2002 წლი დან, თსუ -ის ეკო ნო მიკ სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე სხვა დას ხვა 
დის ციპ ლი ნის სწავ ლე ბის პრო ცეს ში, სე მი ნა რებ ზე თე მე ბის ჩა ბა რე ბი სას მუდ-
მი ვად ვი ყე ნებთ სტუ დენ ტზე ორი ენ ტი რე ბულ, ინ ტე რაქ ტი ულ, თა ნამ შრომ ლო-
ბით მე თო დი კას – „სტუ დენ ტთა ურ თი ერ თგა მო კითხ ვა~ (ურ თი ერ თგა მო კითხ ვა 
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2-4 – კა ცი ან ჯგუ ფებ ში, ინ ტერ ვიუ წყვი ლებ ში, პე და გო გის /ლექ ტო რის რო ლი სტუ-
დენ ტე ბი სათ ვის, თე მა ტუ რი დის კუ სი ა).

2006 წლი დან და ვიწყ ეთ ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დის გა მო ყე ნე ბის შე-
სა ხებ სა სე მი ნა რო ჯგუ ფე ბის სტუ დენ ტთა ზე პი რი გა მო კითხ ვა და წე რი ლო ბი თი 
მო საზ რე ბე ბის შეკ რე ბა. გან ვლილ პე რი ოდ ში ზე პი რად აქვს გა მოთ ქმუ ლი თა ვი-
სი მო საზ რე ბა 1500-ზე მეტ სტუ დენტს, ხო ლო წე რი ლო ბი თი მო საზ რე ბა გად მო-
ცე მუ ლი აქვს 250-ზე მეტ სტუ დენტს

ამ მო საზ რე ბე ბის მცი რე ნა წი ლის გაც ნო ბი თაც კი მკა ფიო წარ მოდ გე ნა 
გვექ მნე ბა ჩვენ მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დი კის ეფექ ტუ რო ბი სა და სა ჭი რო ე-
ბის შე სა ხებ.

ქე თი კოლ ხი დაშ ვი ლი. 28.12.2008 წ.
ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დი ძა ლი ან პრაქ ტი კუ ლი ა. ჯერ ერ თი, ამით 

ვი გებთ დროს – ახ ლა მთელ ჯგუფს აქვს შე საძ ლებ ლო ბა ჩა ე ტი ოს იმა ვე დრო ში, 
რო მელ შიც რამ დე ნი მე სტუ დენ ტი თუ მო ას წრებ და ჩა ბა რე ბას. მე ო რე და დე ბი თი 
მხა რე ისა ა, რომ სტუ დენ ტებს უმუ შავ დე ბათ პე და გო გი უ რი აზ როვ ნე ბა. მე სა მე – 
ის, რომ რო დე საც ერ თი სტუ დენ ტი აბა რებს მე ო რეს რო მე ლი მე თე მას, რო მე ლიც 
მე ო რეს უკ ვე ჩა ბა რე ბუ ლი აქვს წი ნა ლექ ცი ა ზე, ამ შემ თხვე ვა ში ხდე ბა უკ ვე ნას წავ ლი 
მა სა ლის ერ თგვა რი გა მე ო რე ბა. მე ოთხე – ამ შემ თხვე ვა ში და ზე პი რე ბა გა მო რიცხ-
უ ლი ა. რო დე საც სტუ დენ ტი აბა რებს უშუ ა ლოდ ლექ ტორს, იგი უფ რო და ძა ბუ ლი ა. 
იმის ში შით, რომ არ შე ე შა ლოს რა მე, იგი ზე პი რად სწავ ლობს თე მას, ხო ლო რო დე-
საც აბა რებ თა ნა ტოლს, და ძა ბუ ლო ბა გა მო რიცხ უ ლი ა, ხარ უფ რო თა ვი სუფ ლად.

ქე თე ვან კო ბა ხი ძე. 16.11.2012 წ.
პირ ველ სე მი ნარ ზე, ამ მე თო დის გა მო ყე ნე ბის მე რე, ჩე მი თა ნა კურ სე ლე ბი 

მო უთ მენ ლად ელოდ ნენ შემ დეგ სე მი ნარს, რა თა მე ტი და მე ტი ეს წავ ლათ მე-
გობ რულ წრე ში. ეს ჩემ თვი საც სა სი ა მოვ ნო პრო ცე სი და სტი მუ ლის მომ ცე მი 
გახ და, რომ არ ცერ თი სე მი ნა რი არ გა მეც დი ნა.

ელ ზა ხე ლაშ ვი ლი. 25.05.2013 წ.
სე მი ნარ ზე ურ თი ერ თგა მო კითხ ვა და ლექ ტო რის რო ლის მორ გე ბა ხა სი ათ-

დე ბა რი გი უპი რა ტე სო ბით: 
1. დრო ის რა ცი ო ნა ლუ რად გა მო ყე ნე ბა – მო ცე მუ ლი მე თო დის სა შუ ა ლე ბით 

სე მი ნარ ზე, თე ო რი უ ლი მე ცა დი ნე ო ბის გარ და, შე საძ ლებ ლო ბა გვაქვს გან ვა ხორ ცი-
ე ლოთ პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შა ო ე ბი, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრო ფე სი ის და უფ ლე ბის-
თვის;

2. მე ტი თა ვი სუფ ლე ბა – ეს მე თო დი უნი ვერ სა ლუ რია სტუ დენ ტე ბის თვის, 
რად გან მათ აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა უფ რო თა ვი სუფ ლად და და ძა ბუ ლო ბის გა რე შე 
გად მოს ცენ სა სე მი ნა რო თე მა;
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3. სა მარ თლი ა ნო ბა – სტუ დენტს ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა სწო რად და სა მარ-
თლი ა ნად შე ა ფა სოს, იცის თუ არა თა ნა კურ სელ მა თე მა;

4. კონ ტრო ლი – მო ცე მუ ლი მე თო დი სტუ დენტს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს შე ა მოწ-
მოს სა კუ თა რი თა ვი, რამ დე ნად კარ გად ემ ზა დე ბა გა მოც დე ბის თვის და რო მელ თე-
მებ ზე უნ და გა ა მახ ვი ლოს ყუ რადღ ე ბა. 

5. კონ ცენ ტრა ცია – სტუ დენ ტი უფ რო მეტ ყუ რადღ ე ბას აქ ცევს, თუ რამ დე-
ნად კარ გად და მარ ტი ვად გად მოს ცემს თე მას, ამახ ვი ლებს ყუ რადღ ე ბას თა ნა კურ-
სე ლის მსჯე ლო ბა ზე და სა ჭი რო შემ თხვე ვა ში ერ თვე ბა დის კუ სი ა ში, რაც ხელს უწყ-
ობს თე მის უფ რო მყა რად შეს წავ ლას;

6. პა სუ ხის მგებ ლო ბა – სტუ დენ ტი, რო მე ლიც ირ გებს ლექ ტო რის როლს, პა-
სუ ხიმ გე ბე ლია რო გორც სა კუ თარ თავ თან, ასე ვე ლექ ტორ თან, რომ ნამ დვი ლად ჩა-
ი ბა რა სა სე მი ნა რო თე მა.

ირაკ ლი სვა ნი ძე. 2.06.2013 წ.
ჩემ თვის სა სი ა მოვ ნო ინო ვა ცია იყო ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დი, რო-

მელ საც შემ დე გი და დე ბი თი მო მენ ტე ბი ახა სი ა თებს: 
1. აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დი სტუ დენ ტებს გვაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, ვი ყოთ უფ რო 

გახ სნი ლე ბი, რად გან თა ნა ტო ლებ სა და მე გობ რებ თან უფ რო ად ვი ლია სა კუ თა რი 
აზ რის გად მო ცე მა, ვიდ რე და ფას თან;

2. მე თო დი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა სტუ დენ ტებ მა ერ თმა ნე თი უკეთ გა ვიც ნოთ 
და სწავ ლე ბის პრო ცე სი უფ რო სა სი ა მოვ ნო ხდე ბა;

3. სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, სა ჭი რო ე ბის დროს, გა მო კითხ ვა დის კუ სი ის სა ხით 
წა რი მარ თოს, რაც უფ რო მე ტი სარ გებ ლის მომ ტა ნი ა, ვიდ რე რუ ტი ნუ ლი სწავ-
ლე ბის პრო ცე სი;

4. ვუს მენთ ერ თმა ნეთს და გვი ვი თარ დე ბა მოს მე ნის კულ ტუ რა; 
5. ამას თა ნა ვე, თუ რო მე ლი მე სტუ დენ ტმა თე მა არ იცის, სა კუ თა რი თა ნა-

ტო ლი მის თვის ლექ ტო რის როლ ში გა მო დის, რაც ორი ვე მათ გა ნის თვის ძა ლი ან 
სა სარ გებ ლო ა;

6. არ იჩაგ რე ბი ან ის სტუ დენ ტე ბი, რო მე თაც და ფას თან გა მოს ვლის კომ-
პლექ სი აქვთ (პი რა დი გა მოც დი ლე ბი დან).

მთლი ა ნო ბა ში, მე ძა ლი ან მომ წონს ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დი და ვი-
სურ ვებ დი ყვე ლა სე მი ნარ ზე აღ ნიშ ნუ ლი ხერ ხით სწავ ლე ბას.

ნა თია ლე ლაშ ვი ლი. 14.12.2013 წ.
თა ნამ შრომ ლო ბი თი სწავ ლა- სწავ ლე ბის პრო ცეს ში ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის 

მე თო დის უპი რა ტე სო ბე ბი ა:
1. ერ თმა ნეთ თან მო ყო ლით სტუ დენ ტებს კომ პლექ სე ბი მო ეხ სნათ და სა კუ თა-

რი აზ რის გად მო ცე მა უფ რო უად ვილ დე ბათ; 
2. ვის წავ ლეთ ერ თმა ნე თის მოს მე ნა და რო ცა ერ თი ყვე ბა, სხვე ბი ცდი ლო ბენ 

ყუ რადღ ე ბა სხვა საგ ნებ ზე არ გა და ი ტა ნონ;
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3. ზო გი ერ თი სტუ დენ ტი, ვი საც არ უს წავ ლია სე მი ნა რი, იქ ვე სწავ ლობს თე მას
ან იგებს მის ში ნა არსს და შემ დეგ მი სი ათ ვი სე ბა გა ცი ლე ბით უად ვილ დე ბა; 

4. პი რა დად მე უკეთ მა მახ სოვ რდე ბა წა კითხ უ ლი, რო ცა ამას სხვას ვუხ სნი და
ვას წავ ლი;

5. ლექ ტო რის მი ერ გა მოცხ ა დე ბუ ლი ნდო ბა სტუ დენ ტებს სა შუ ა ლე ბას არ აძ-
ლევს მო იტყ უ ონ, რომ იცი ან სე მი ნა რი. ამას თან, ლექ ტო რი მუდ მი ვად აკონ ტრო-
ლებს ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის პრო ცესს;

6. ყვე ლა სტუ დენ ტის გა მო კითხ ვა ზე ნაკ ლე ბი დრო იხარ ჯე ბა და სე მი ნარ ზე
სა შუ ა ლე ბა გვაქვს ქე ი სე ბი და სხვა და ვა ლე ბე ბი გა ვა კე თოთ, რაც მე ტად პრო დუქ-
ტი უ ლი ა, ვიდ რე ყვე ლას გან ერ თი და იმა ვეს მოს მე ნა;

7. ასე თი მე თო დის (და ჯგუ ფუ რი და ვა ლე ბე ბის) სა შუ ა ლე ბით სტუ დენ ტებ მა
ერ თმა ნე თი უკეთ გა ვი ცა ნით. 

დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ამ მე თო დის რო მე ლი მე და დე ბი თი მხა რე გა მომ რჩა, 
მაგ რამ აქე და ნაც შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ურ თი ერ თგა მო კითხ ვი სას მი ნი მუმ, ზე-
მოთ ჩა მოთ ვლილ „7 კურ დღელს ვი ჭერთ ერ თდრო უ ლად~. 

მთვა რი სა ქვრი ვიშ ვი ლი. 10.05.2016 წ. 
არ სე ბობს სტუ დენ ტე ბის გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ა, რო მელ თაც დი დი აუ-

დი ტო რი ის წი ნა შე გა მოს ვლა და მო ყო ლა არ შე უძ ლი ათ, რად გან იბ ნე ვი ან და 
ავიწყ დე ბათ ყვე ლა ფე რი. ასე ვე არი ან სტუ დენ ტე ბი, რო მელ თაც პრობ ლე მე ბი აქვთ 
მეტყ ვე ლე ბას თან და ეუ ხერ ხუ ლე ბათ სა ჯა როდ თა ვი სი ნაკ ლის წარ მო ჩე ნა. ყვე ლა-
ფერ თან ერ თად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია უცხ ო ე ლი სტუ დენ ტე ბიც, რომ ლე ბიც 
ქარ თუ ლად გა მარ თუ ლად ვერ სა უბ რო ბენ.

აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო, ხშირ შემ თხვე ვა ში, სტუ დენ ტე ბი ვერ ამ ჟღავ-
ნე ბენ ცოდ ნას და და ბალ შე ფა სე ბას იღე ბენ, რაც უკ მა ყო ფი ლე ბი სა და უსა მარ თლო-
ბის შეგ რძნე ბას იწ ვევს სტუ დენ ტებ ში.

ურ თი ერ თგა მო კითხ ვას მე თო დის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად, სწავ ლის დო ნე 
საგ რძნობ ლად ამაღ ლდა ჯგუფ ში. მე ნეჯ მენ ტის ჯგუფ ში ყო ველ თვის აბ სო ლუ-
ტურ მა უმ რავ ლე სო ბამ იცის სე მი ნა რი, გაქ რა უხერ ხუ ლო ბის შეგ რძნე ბა, სტუ-
დენ ტე ბი ერ თმა ნეთს აბა რე ბენ თე მებს, სა უბ რო ბენ, მსჯე ლო ბენ, ცვლი ან იდე-
ებს და, რაც მთა ვა რი ა, არ ეში ნი ათ შეც დო მის დაშ ვე ბი სა, რად გა ნაც ჩვენ თან, 
ბა ტო ნი გი ორ გის წყა ლო ბით, შეც დო მე ბის გა მო კი არ ის ჯე ბი ან, არა მედ უფ რო 
მეტს სწავ ლო ბენ. გა მოც დებ ზეც ქუ ლე ბი საგ რძნობ ლად უფ რო მა ღა ლი იწე რე-
ბა, ვიდ რე სხვა საგ ნებ ში და სა ბო ლოო შე დე გი თაც ყვე ლა კმა ყო ფი ლი ა.

მინ და მად ლო ბა გა და გი ხა დოთ ასე თი მიდ გო მის თვის. ვი სურ ვებ დი, უფ რო 
მეტ მა ლექ ტორ მა მი მარ თოს ამ ხერხს, რაც ზო გა დად სწავ ლის დო ნის ამაღ ლე-
ბას შე უწყ ობს ხელს, არამ ხო ლოდ ჩვენს ფა კულ ტეტ ზე ან უნი ვერ სი ტეტ ში, არა-
მედ მთლი ა ნად სა ქარ თვე ლო ში.
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ანა ღამ ბა ში ძე. 25.05.2017 წ.
უკ ვე ორი წე ლია ვსწავ ლობ უნი ვერ სი ტეტ ში და სე მი ნა რებს ყო ველ თვის და ზე-

პი რე ბულს ვა ბა რებ დი ლექ ტორს ან კი დევ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა ცე მით. ჩემ თვის 
ბა ტო ნი გი ორ გის მე თო დი კა ინო ვა ცი უ რი და სა ინ ტე რე სო ა. ძა ლი ან კარ გი ა, 
რო დე საც მე გო ბარს ვუ ზი ა რებ ჩემს ცოდ ნას და ასე ვე ის მე მი ზი ა რებს თა ვი სას.

რო დე საც მე გო ბარს ვუყ ვე ბი მომ ზა დე ბულ თე მას, უფ რო თა ვი სუფ ლად 
ვსა უბ რობ უფ რო მე ტი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი მახ სენ დე ბა და თუ რა მე და მა-
ვიწყ და, ის და ა მა ტებს და სა ბო ლო ოდ სრულ ყო ფილს ვხდით ჩვენ მი ერ ნას წავლ 
სე მი ნარს. 

შე იძ ლე ბა ბევ რმა იფიქ როს, რომ გა მოც დის თვის ცუ დია ასე თი მე თო დი კა, 
თა ვი დან ცო ტას მეც ვში შობ დი, გა მოც დას ნე ტავ რო გორ ჩა ვა ბა რებ მეთ ქი, მაგ-
რამ გა მოც და ში მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლა ავი ღე. ყვე ლა თე მის ახ ლი დან სწავ ლაც აღარ 
დამ ჭირ და და რო დე საც გა მოც და ზე ვწერ დი, ყვე ლა ფე რი მახ სენ დე ბო და. 

დას კვნე ბი და მო საზ რე ბე ბი გან სჯი სა და გა მო ყე ნე ბი სათ ვის

თავ და პირ ვე ლად გად მოვ ცემთ ჩვენს დას კვნებს და მო საზ რე ბებს
 აუ ცი ლე ბე ლია მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო პრაქ ტი კის 

უახ ლე სი მიღ წე ვე ბის მი ზან მი მარ თუ ლი, სა ყო ველ თაო და რე გუ ლა რუ ლი გა მო ყე ნე-
ბის გა ფარ თო ე ბა სტუ დენ ტთა სწავ ლე ბის პრო ცეს ში;

 ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის პრო ცე სი უნ და ეყ რდნო ბო დეს უმ თავ რეს დი დაქ ტი-
კურ პრინ ცი პებს;

 ეკო ნო მი კუ რი დის ციპ ლი ნე ბის სწავ ლე ბის მე თო დი კა არის სა მეც ნი ე რო და 
სას წავ ლო დის ციპ ლი ნა, რო მე ლიც იკ ვლევს ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის პრო ცე სის კა-
ნონ ზო მი ე რე ბებს და წე სებს და სა ხავს ამ პრო ცე სის ოპ ტი მი ზა ცი ის გზებს უახ ლე სი 
ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე;

 ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა, რო გორც მეც ნი ე რე ბა მო წო დე ბუ ლია 
თე ო რი უ ლად გა ნა ზო გა დოს სა გან მა ნათ ლებ ლო მუ შა ო ბის პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი-
ლე ბა, მო ახ დი ნოს სა თა ნა დო პროგ ნო ზი რე ბა და შე მოგ ვთა ვა ზოს სწავ ლე ბის ისე თი 
მე თო დე ბი, რაც სრუ ლად უპა სუ ხებს ყვე ლა ზე უახ ლეს თა ნა მედ რო ვე მოთხ ოვ ნებს;

 ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის თე ო რი ა სა და პრაქ ტი კა ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია მე-
თო დი კის რო ლი. მე თო დი კამ ეკო ნო მი კა არა მარ ტო ში ნა არ სობ რი ვად უნ და გა ამ-
დიდ როს, არა მედ და ად გი ნოს მი სი არ სის გახ სნის სა უ კე თე სო ფორ მე ბიც;

 აუ ცი ლე ბე ლი ა, ტრა დი ცი უ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის სა ფუძ-
ველ ზე, უახ ლე სი და სავ ლუ რი სას წავ ლო ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე-
ბის შეს წავ ლა- და ნერ გვა ზე სა ყო ველ თაო გა დას ვლა. 

2006 წლი დან მრა ვა ლი სტუ დენ ტის გა მო კითხ ვის შე დე გად შეგ რო ვი ლი, ქვე-
მოთ გად მო ცე მუ ლი, სტუ დენ ტთა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი დას კვნე ბი სა და მო საზ რე ბე ბის 
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გაც ნო ბა, თა ვის მხრივ, ნათ ლად გვი დას ტუ რებს ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დის 
ეფექ ტუ რო ბას და სა ჭი რო ე ბას:

 ურ თი ერ თგა მო კითხ ვა ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო, პრაქ ტი კუ ლი და ეფექ ტუ რი მე-
თო დია რო გორც სტუ დენ ტე ბის, ასე ვე ლექ ტო რე ბის თვის. ეს ლექ ტო რის მხრი დან 
ფუნ ქცი ე ბის დე ლე გი რე ბაა და სტუ დენ ტე ბის მო ტი ვა ცი ას უწყ ობს ხელს. ეს არის 
ლექ ტო რის მი ერ სა სე მი ნა რო დრო ის სწო რი მე ნე ჯე რუ ლი და გეგ მვა;

 ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის დროს სტუ დენ ტე ბი არი ან უფ რო მომ ზა დე ბუ ლე ბი
და მო ბი ლი ზე ბუ ლე ბი, რად გან მათ უწევთ თა ნა ტოლ თან ლექ ტო რის რო ლის მორ-
გე ბა და შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღე ბა. თუ რო მე ლი მე სტუ დენ ტმა თე მა არ 
იცის, თა ნა ტო ლი მის თვის ლექ ტო რის როლ ში გა მო დის, რაც ორი ვეს თვის ძა ლი ან 
სა სარ გებ ლო ა; 

 ეს სტუ დენ ტის თვის სა სი ა მოვ ნო პრო ცე სი და სტი მუ ლის მიმ ცე მი ა, რომ არ
გა აც დი ნოს სე მი ნა რე ბი. ურ თი ეთ რგა მო კითხ ვა სტუ დენ ტე ბის თვის დი დად სა ინ ტე-
რე სო და მრავ ლის მომ ცე მი ა, ვიდ რე და ფას თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მო ყო ლა. მე თო-
დი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, სტუ დენ ტებ მა ერ თმა ნე თი უკეთ გა იც ნონ და სწავ ლე ბის 
პრო ცე სი უფ რო სა სი ა მოვ ნო ხდე ბა;

 ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად, სწავ ლის დო ნე
საგ რძნობ ლად ამაღ ლდა ჯგუფ ში. არ იჩაგ რე ბი ან ის სტუ დენ ტე ბი, რო მელ თაც და-
ფას თან გა მოს ვლის კომ პლექ სი აქვთ. მნიშ ვნე ლო ვა ნია მე თო დის რო ლი სტუ დენ-
ტებს შო რის კე თი ლის მყო ფე ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, წარ მო შობს აზ-
რთა მრა ვალ ფე როვ ნე ბას, იძ ლე ვა დის კუ სი ის გა მარ თვის სა შუ ა ლე ბას. 

 მე თო დი შე სა ნიშ ნა ვია და სა სურ ვე ლია ყვე ლა სე მი ნარ ზე აღ ნიშ ნუ ლი ხერ-
ხით სწავ ლე ბა. მსგავ სი გა მო კითხ ვის მე თო დის და ნერ გვა მომ გე ბი ა ნი და სა სარ გებ-
ლო იქ ნე ბა ყვე ლა უნი ვერ სი ტე ტის თვის. კარ გი იქ ნე ბა, თუ ამ სა ხის სე მი ნა რე ბი ყვე-
ლა სა გან ში და ი ნერ გე ბა. ეს სწავ ლის დო ნის ამაღ ლე ბას შე უწყ ობს ხელს.

მთლი ა ნო ბა ში, სას წავ ლო პრო ცეს ში ინ ტე რაქ ტი უ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე-
ნე ბა, ზე მოთ აღ წე რილ და დე ბით მო მენ ტებ თან ერ თად, გა ნა პი რო ბებს ლექ ტო-
რის პო ზი ცი ის ცვლი ლე ბას. ცოდ ნის მა ტა რე ბელ -გა დამ ცემ თან ერ თად ის გვევ-
ლი ნე ბა რო გორც სტუ დენ ტთა შე მეც ნე ბი თი საქ მი ა ნო ბის ორ გა ნი ზა ტო რი. 

სა თა ნა დოდ იც ვლე ბა ფსი ქო ლო გი ურ -ეს თე ტი კურ -ე თი კუ რი კლი მა ტი აუ-
დი ტო რი ა შიც, რო მე ლიც იქ ცე ვა პე და გო გი სა და სტუ დენ ტე ბის ერ თობ ლი ვი შე-
მოქ მე დე ბი თი მუ შა ო ბის ას პა რე ზად, რაც საგ რძნობ ლად ამაღ ლებს სწავ ლე ბა/ 
სწავ ლის ხა რისხს. 

სას წავ ლო პრო ცეს ში ორი და ინ ტე რე სე ბუ ლი, ურ თი ერ თგან მა პი რო ბე ბე ლი 
მხა რე – პე და გო გი და სტუ დენ ტი მო ნა წი ლე ობს. სწავ ლე ბის მა ღა ლი შე დე გი მა-
შინ იქ ნე ბა მიღ წე უ ლი, რო დე საც ორი ვე მხა რეს შო რის ჰარ მო ნი უ ლი, შე მოქ მე-
დე ბი თი ურ თი ერ თო ბა დამ ყარ დე ბა. ამის სა შუ ა ლე ბას კი თა ნა მედ რო ვე სას წავ-
ლო- შე მეც ნე ბი თი და ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის (მათ შო რის, 
ურ თი ერ თაგ მო კითხ ვის მე თო დის) გა მო ყე ნე ბა იძ ლე ვა.
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The Use of Modern Organizational and Methodological Technologies 
in Students Learning Process 

Giorgi Shikhashvili
Associate Professor

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Research of current theoretical-methodological and practical-applied issues 
of modern organizational and methodological technologies is very important for the 
progressive development of higher education in economic profile in Georgia. The 
method of teaching implies the way the teacher works with the students through 
which the optimal transfer and application of the discipline is studied.

The article discusses the following issues: Didactic Methodology and Methodology 
of Teaching Economic Disciplines; author’s activities in the field of research and use 
of modern organizational-methodical technologies; students’ opinions about the 
effectiveness and need of inter-survey method.

 It is necessary to expand the targeted, universal and regular use of the latest 
scientific achievements and educational practices in the student’s teaching process.

Keywords: Pedagogy; didactics; modern teaching methods; methodology of 
teaching economics; inter-survey; students’ opinions on inter-survey method; student 
in the role of lecturer.

JEL Codes: I20, I21, I29



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


