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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება № 177/01-01,   18. 12.2013წ.     დანართი 1 

 

საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ტრენინგ–კურსის ანოტაციის ფორმა  

 

კურსის სახელწოდება: კონფლიქტის სოციალური და ფსიქოლოგიური ბუნების ანალიზი და 

მართვა 

კურსის მოცულობა: 40 საათი (37 საათი ლექციები + ფილმების ჩვენება) 

კურსის ხელმძღვანელი: გუგული მაღრაძე.  

კურსის განხორციელებაში მონაწილე მასწავლებლები:ქეთევან ვასაძე, თეონა გედენიძე, 

თამთა ჭელიძე, ნანა ბიჩინაშვილი.  

კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: სტუდენტები და კონფლიქტების ანალიზისა და მართვის 

შესწავლთ დაინტერესებული ყველა პირი, რომელთაც მიიღეს განათლება სხვადასხვა 

მიმართულებით.  

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: კურსის გავლის სურვილი.  

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები: კურსის მონაწილეთათვის ცნობიერების 

ამაღლება კონფლიქტების სფეროში, - რა სოციალური თუ ფსიქოლოგიური მოვლენაა 

კონფლიქტი, როგორ მოქმედებს იგი ჩვენს ფსიქიკაზე,  კონფლიქტის პრევენციის მეთოდები, 

კონფლიქტის ანალიზისა და მართვის უნარების გამომუშავება.  

მონაწილეთა შეფასების სიტემა: კურსის ბოლოს მონაწილეები დაწერენ გამოცდას, რომელიც 

შეამოწმებს არა მარტო მათ მიერ მიღებულ თეორიულ ცოდნას კონფლიქტების სფეროში, 

არამედ აზროვნების და განსჯის სიღრმეებს აღნიშნულ საკითხში.  

სერტიფიკატის მინიჭების მოთხოვნები: მცირე გაცდენები სწავლების პერიოდში და 

დადებითი შედეგი საგამოცდო წერაში.  

კურსის სტრუქტურა და შინაარსი: 

(მიუთითეთ ძირითადი საკითხები, საათების რაოდენობა თითოეული საკითხისათვის,  

ლიტერატურა) 

# სესიების თემები საათების 

რაოდენობა 

თითოეული 

სესიისათვის 

ლიტერატურა 

1. კონფლიქტის ანალიზხის თეორიული 20 1. Jeffrey Z. Rubin, Dean G. 
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საკითხები Pruit, Sung Hee Kim. Social 
Conflict. 

2. ვ. ზურიკაშვილი, გ. 

მაღრაძე, ნ. ჭანიშვილი, გ. 

ხუციშვილი, რ. 

ჯორბენაძე. კონფლიქტი, 
გენდერი და მშვიდობის 
მშენებლობა. 

3. საიმონ ფიშერი, ჯაველ 

ლუდინი, სტივ უილიამსი. 

კონფლიქტზე მუშაობის 
უნარ-ჩვევები და 
სტრატეგიები. 

 

2.  მტრის ხატისა და პროპაგანდის მნიშვნელობა 

კონფლიქტში 
3 1. Keen, Sam. Faces of the 

enemy. 
2. Kolodzin, Benjamin. How to 

live after psychological 
trauma. 

3. საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტი 3 1. ლორთქიფანიძე, მარიამ. 

აფხაზები და აფხაზეთი 

2. საქართველოს ისტორიის 

ნარკვევები ტ. I 

3. http://iberiana.wordpress.co

m/abkhazia/ 

4. http://www.parliament.ge/fil

es/617_8236_839496 

617_8236_545727_qronologi

a.pdf 

http://cfj.ge/index.php/ge/resourc

es/facts/abkhazia-conflict 

4. ჯანსაღი კომუნიკაცია კონფლიქტში 3 1. Rosenberg, Marshal. Non 
violent communication. 

2. Fisher, Roger and Ury, 

William. Getting to yes. 
5. კულტურა და კონფლიქტი 2 1. ეპშტეინი, მიხეილ. 

კულტურა-
კულტუროლოგია-
ტრანსკულტურა. 

2. მალაშხია,შოთა. 

კონფლიქტის ანატომია. 
3. http://www.culturedialogue.c

om/resources/library/translat
ions/spengler.shtml 

4. http://www.culturedialogue.c
om/resources/library/translat
ions/toynbee.shtml 

6. საერთაშორისო კონფლიქტები 3  
7. მოწვეული სტუმრები 3  
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