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პირველ ეტაპზე სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველები წერენ ესსეს. ესსეს   

სტუდენტი ირჩევს სამი მოცემული ვარიანტიდან:  

 

2022 წლის მისაღები გამოცდებისთვის ესსეს ვარიანტები:  

 

1. სოციალური მუშაობა გულისხმობს ინდივიდუალურ და არა სოციალური სისტემების 

ტრანსფორმაციაზე მუშაობას 

2. სოციალური მუშაობის მომსახურების მიწოდება მომხდარი ფაქტის საპასუხოდ უფრო 

მნიშვნელოვანია ვიდრე პრევენციულად  

3. ბავშვთა საუკეთესო ინტერესებს მათთვის მომსახურების სააღმზრდელო 

დაწესებულებაში მიწოდებით უკეთ უზრუნველვყოფთ ვიდრე ზრუნვის ალტერნატიულ 

ფორმებში 

ესსეს მოცულობა უნდა იყოს არაუმეტეს 3 გვერდი. 

 

წარმოდგენილი ესსეს მიხედვით ფასდება სწავლის მსურველთა ცოდნის დონე სოციალური 

მუშაკის პროფესიულ როლზე მიმდინარე სოციალურ მოვლენებში. ესსე შეადგენს საბოლოო 

შეფასების 40 პროცენტს.  

 

ესსე ფასდება შემდეგ სამ კრიტერიუმზე დაყრდნობით: 

1. პროფესიული როლის გააზრება - 20 ქულა  

- არ პასუხობს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს - 0 ქულა 

- დაშვებულია მნიშვნელოვანი შეცდომები – 1-5 ქულა 

- დაშვებულია მცირე შეცდომები – 6 -10 ქულა 

- დაშვებულია არაარსებითი შეცდომები – 11-15 ქულა  

- შესრულებულია სრულყოფილად – 16-20 ქულა  

2. არგუმენტაციის უნარი - 10 ქულა  

- არგუმენტები არადამაჯერებელია - 0 ქულა  

- არგუმენტები ნაკლებდამაჯერებელია – 1-2 ქულა 

- არგუმენტები დამაჯერებელია, მაგრამ სუსტად დასაბუთებულია – 3-5 ქულა 

- არგუმენტები დამაჯერებელია და საკმაოდ კარგადაა დასაბუთებული – 6-8 ქულა 

- არგუმენტები ძლიერია და დამაჯერებლადაა დასაბუთებული – 9-10 ქულა 

3. კრიტიკული ანალიზის უნარი - 10 ქულა  

- ანალიზი არ არის წარმოდგენილი - 0 ქულა  

- ანალიზი ძალიან სუსტია – 1-2 ქულა 

- ანალიზი სუსტია  – 3-5 ქულა 

- ანალიზი ზედაპირულია – 6-8 ქულა 



- ანალიზი ღრმა  – 9-10 ქულა 

 

საკითხავი ლიტერატურა: 

1. სოციალური მუშაობის მიზნები, მუშაობის დონეები, მიზნობრივი ჯგუფები და სოციალური 

მუშაკის როლები  

ლიტერატურა:ნამიჭეიშვილი, ს., მგელიაშვილი, მ. (2010). სოციალური მუშაობის პრაქტიკის 

საფუძვლები. სოციალური სამუშაოს ეთიკის კოდექსი, გვ.11 – 25. 

2. გაძლიერების თეორია სოციალურ მუშაობაში  

ლიტერატურა: ნამიჭეიშვილი, ს., მგელიაშვილი, მ. (2010). სოციალური მუშაობის 

პრაქტიკის საფუძვლები. სოციალური მუშაობის თეორიული საფუძვლები,    

გვ.57–65. 

3. სოციალური სამუშაო და ბავშვთა კეთილდღეობა 
ლიტერატურა: ნამიჭეიშვილი, ს., მგელიაშვილი, მ., ( 2010). სოციალური სამუშაო და ბავშვთა 

კეთილდღეობა, სოციალური სამუშაოს პრაქტიკი საფუძვლები: სახელმძღვანელო 
ბავშვებთან და ოჯახებთან მომუშავე სოციალური მუშაკებისათვის, გვ.25–38.  

4. სისტემათა თეორია და მისი მნიშვნელობა სოციალურ სამუშაოში 

ლიტერატურა: ჩარლზ ზასტროუ & ქარენ ქირსთ-ეშმანი, ადამიანის ქცევა და სოცციალური 

გარემო,ბრუქსი/ქოულითომსონ ლერნინგი: I თავი – ადამიანის ქცევისა და სოციალური 

გარემოს თეორიული პერსპექტივები 

5. ერიქსონის ფსიქოსოციალური განვითარების თეორია 

ლიტერატურა: ჩარლზ ზასტროუ & ქარენ ქირსთ-ეშმანი, ადამიანის ქცევა და სოცციალური 

გარემო,ბრუქსი/ქოულითომსონ ლერნინგი: თავი VII ფსიქოლოგიური სისტემები და მათი 

გავლენა მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე, გვ. 92 -102. 

6. რა ავალდებულებს სოციალურ მუშაკს სოციალურ ადვოკატობას 

ლიტერატურა:შტბერაშვილი, ნ., (2018). სოციალური მუშაკის როლი სოციალურ 

ადვოკატობაში. თავი 1:, გვ. 7- 13. 

7. კრიზისული ინტერვენცია 

ლიტერატურა: საძაგლიშვილი, შ. (2011), კრიზისული ინტერვენცია, სოციალური მუშაობის 
მეთოდები დაუცველ ჯგუფებთან, გვ. 34-42. 

8. ფსიქიკური ჯანმრთელობა და სოციალური მუშაობა 

ლიტერატურა: შეყრილაძე, ი. (2011), ფსიქიკური ჯანმრთელობა სოციალურ მუშაობაში, 

სოციალური მუშაობის მეთოდები დაუცველ ჯგუფებთან, გვ. 43-78. 

9.  სოციალური მუშაობა თემებთან 

ლიტერატურა: ნამიჭეიშვილი, ს., მგელიაშვილი, მ. (2011), სოციალური მუშაობა თემებთან, 

სოციალური მუშაობის მეთოდები დაუცველ ჯგუფებთან, გვ. 172-178. 

10. სოციალური სამუშაოს ეთიკა და ღირებულებები 

ლიტერატურა: შატბერაშვილი, ნ. (2011), სოციალური სამუშაოს ეთიკა და ღირებულებები     

საერთაშორისო კეთილდღეობაში, საერთაშორისო სოციალური სამუშაო, ინტელექტი, გვ. 

35-44. 

11. სოციალური მუშაობის თეორიები 



ლიტერატურა: შტაუბ-ბერნასკონი, ს. (2011), სოციალური სამუშაოს თეორიები, 

საერთაშორისო სოციალური სამუშაო, ინტელექტი, გვ. 111-126. 

12. სოციალური მუშაკის როლი სოციალური პოლიტიკის ასპარეზზე 

ლიტერატურა: შატბერაშვილი, ნ. (2011), სოციალური მუშაკის როლი სოციალური 

პოლიტიკის ასპარეზზე. სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა: სოციალური მუშაობის 
პერსპექტივა, ინტელექტი, გვ. 162-179. 

13. ოჯახების გაძლიერების პრევენციული როლი ბავშვთა კეთილდღეობის პოლიტიკაში 

ლიტერატურა:ნამიჭეიშვილი, ს. (2015). ოჯახების გაძლიერების პრევენციული როლი 

ბავშვთა კეთილდღეობის პოლიტიკაში 

14. ბავშვთა კეთილღეობის სისტემა 

ლიტერატურა: ფარცხალაძე, ნ. (2020). ცხოვრების ხარისხი, როგორც ბავშვთა 

კეთილდღეობის სისტემის რეფორმის შეფასების მეთოდი 

 

 

 

 

მასალა განთავსებულია ლინკზე: 
https://drive.google.com/drive/folders/1naX1G4LnQpMY9C5RrZc21dQQ9jd6QFwC 
იხილეთ 2022 წლის საგამოცდო მასალა 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

ნინო შატბერაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 

599 46 52 31 

nino.shatberashvili@tsu.ge 

https://drive.google.com/drive/folders/1naX1G4LnQpMY9C5RrZc21dQQ9jd6QFwC

