damtkicebulia ssip – Tbilisis v. sarajiSvilis saxelobis
saxelmwifo konservatoriis akademiuri sabWos
2011 wlis 18 ianvris sxdomaze

profesiuli saganmanaTleblo programa

I.

saganmanaTleblo programis saxelwodeba:
baletis xelovneba

II.

profesiuli ganaTlebis safexuri:

III.

misaniWebeli

kvalifikacia:

V safexuri.

qoreograf-repetitoris

V

safexuris

kvalifikacia.
IV.

programis moculoba:
programis moculoba - 120 krediti. Aaqedan kreditebis saerTo raodenobis
60% (72 krediti) gankuTvnilia saswavlo-Teoriuli kursebis
komponentisTvis, xolo 40% (48 krediti) – saswavlo-SemoqmedebiTi
praqtikis komponentisTvis. procentuli Tanafardoba SesabamisobaSia
qoreograf-repetitoris profesiul standartTan.

V.

programaze daSvebis winapiroba:
programaze daSvebis winapirobaa konservatoriis mier dadgenili
SemoqmedebiTi turis gavla.

VI.

saganmanaTleblo programis mizani:
programis mizania qoreografiuli xelovnebis dargis profesionali
qoreografis aRzrda. programa iTvaliswinebs sabaleto xelovnebisaTvis
damaxasiaTebeli saSemsruleblo-SemoqmedebiTi da praqtikuli unar-Cvevebis
dauflebas, rac kursdamTavrebuls miscems SesaZleblobas gauwios
asistentoba damdgmel reJisors, imuSaos sxvadasxva asakis mocekvaveebTan,
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diriJorTan, mxatvar-scenografTan, ganaTebis ostatTan da Teatris Tu
konkretuli speqtaklis sxva damxmare struqturebTan; gadmoitanos,
aRadginos an dadgas sabaleto speqtakli sakuTari redaqciiT.
VII.

swavlis Sedegi:

ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს ქორეოგრაფ-რეპეტიტორისათვის აუცილებელი თეორიული საკითხების ცოდნა
და საშემსრულებლო - შემოქმედებითი პრაქტიკულ-პროფესიული გამოცდილება.
იცნობს მსოფლიო ხალხთა ქორეოგრაფიულ ტრადიციებს, გააზრებული და
გაანალიზებული აქვს თანამედროვე მსოფლიო ქორეოგრაფიული ხელოვნების
მიღწევები, გაცნობიერებული აქვს ტრადიციული და თანამედროვე ქორეოგრაფიას
შორის პრინციპული განსხვავება, მისი სტილის, სტრუქტურისა და ჰარმონიის
პრინციპები. ფლობს ქორეოგრაფიული ხელოვნების ფართო სპექტრს. ფლობს და
გაცნობიერებული აქვს მხატვრულ-ესთეტიკური ხედვა და შეფასების უნარი. აქვს
პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა,
გაცნობიერებული აქვს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობები.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

გამომუშავებული აქვს ქორეოგრაფ-რეპეტიტორის შესაბამისი მაღალპროფესიული
უნარი.
სრულყოფილად
ფლობს
მსოფლიო,
განსაკუთრებით
კლასიკური
ქორეოგრაფიული ხელოვნების სფეციფიკას, ფლობს ყველა იმ უნარ-ჩვევას, რომელიც
უზრუნველყოფს მის შემდგომ მუშაობას ქორეგრაფიულ ხელოვნებაში. მას აქვს
სრულყოფილი ცოდნა, რომელსაც იგი გამოიყენებს მომავალ შემოქმედებით
მუშაობაში. ეს ცოდნა ემყარება ქართულ ეროვნულ საწყისებს. ფლობს მრავალწლიან
ქართულ ქორეოგრაფიულ შემოქმედებას, ქართული ცეკვის ტრადიციებს, რომელიც
შექმნილია ქართული ბუნებისა და ხასიათის, უპირველესად, ქართული ლირიკისა და
საცეკვაო მანერების, ქართული მელოდიისა და ჰარმონიული ენის გათვალისწინებით.
ამ ფართო სპექტრის საშუალებით ის შეძლებს წამოჭრილი პრობლემების
შემოქმედებითად გადაწყვეტას. იცნობს შემოქმედებითი პედაგოგიკის საფუძვლებს.
შესაბამისად, შეუძლია განახორციელოს სწავლებაც შესაბამისი პროფესიული
განათლების ქვედა საფეხურებზე.
გააჩნია შემოქმედებითი პროექტის რეალიზების (პროგრამის შერჩევიდან პრაქტიკულ შესრულებამდე) მტკიცე უნარ-ჩვევები. შეუძლია ინდივიდუალური
მიდგომა კონკრეტულ ჯგუფის მიმართ კოლექტივის წევრების მონაცემებისა და
შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ანალიზი და სათანადო რეკომენდაციებისა თუ
დასკვნების გაკეთება. შეცდომების შესწორება სტანდარტული მეთოდების
გამოყენებით.
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დასკვნის
უნარი

ინტელექტუალური,
პრაქტიკული
და
ფსიქოლოგიური
ასპექტების
გათვალისწინებით შეუძლია პრობლემების ამოცნობა და სათანადო მონაცემთა
იდენტიფიცირება. სტანდარტული მეთოდების ანალიზის მეშვეობით კი,
დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება, რაც მას დაეხმარება როგორც პირადი
შემოქმედებითი უნარების სრულყოფაში, ასევე სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და
წარმართვის საქმეში. იკვლევს და ვიზუალურად გამოხატავს საკუთარ თავს და
ინდივიდუალობას, როგორც მოცეკვავე-ხელოვანი. ქორეოგრაფიული კონცეფციები
მოძრაობაში გადააქვს.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია პროფესიულ სფეროში არსებული საინფორმაციო და საკომინიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენება, შეუძლია პროფესიული იდეებისა და ინფორმაციის
თანმიმდევრული გადაცემა როგორც დარგის პროფესიონალებისათვის, ისე
არაპროფესიონალებისათვის. შეუძლია ერთ-ერთ უცხოურ ენაზე პროფესიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება და ანგარიშის წარდგენა. გეგმავს
საკუთარ სამუშაოს, მუშაობის პროცესში შეუძლია საჭირო რესურსების
უზრუნველყოფა და გამოყენება. შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე
მონაწილეობა, საკუთარი აზრის დასაბუთება, გამოცდილების გაზიარება. იცნობს
და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და კომპიუტერულ
ტექნოლოგიებს, შეუძლია ახალი ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება.
ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო ჯგუფში. მოცეკვავეს ეფექტური, შედეგიანი
ურთიერთობის, მორგებისა და საკუთარ ქმედებების დასაბუთების უნარი აქვს ამა
თუ იმ პროფესიულ კონტექსტში, როგორც სიტყვიერად, ისე წერილობით. საცეკვაო
ხელოვნების, ან დადგმის არსისა და ჩანაფიქრის შესახებ თავისუფლად საუბრობს
კოლეგებთან, ან ამ სფეროსთან დაკავშირებულ პირებთან. ცეკვის შესახებ შეუძლია
საუბარი როგორც დაინტერესებულ მხარეებთან, ისე არასპეციალისტებთან.
შეუძლია პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა, ცეკვის ისტორიული
წარმოშობის, ხასიათის, ელემენტების და ნახაზის ზუსტი ახსნა და ჩვენება,
კოსტუმის აღწერა, საკუთარი იდეების გადაცემა. სამუშაო პროცესში ფართოდ
იყენებს ინტერნეტს, ვიდეო, და მუსიკალური თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. კარგად ფლობს სპეციალურ ტერმინოლოგიას
ფრანგულ ენაზე. შეუძლია უცხოურ ენაზე ინფორმაციის წაკითხვა, დამუშავება,
გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.

სწავლის უნარი

დამოუკიდებლად შეუძლია ახალი მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი
დარგობრივი სფეროსათვის – შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით. შეუძლია
სამუშაოს დაგეგმვა, რეპერტუარის შერჩევა, სამუშაო პროცესში აუცილებლად
იყენებს საგნის პროგრამასა და მეთოდურ ლიტერატურას, უცხოურ ენაზეც კი.
შეუძლია თვითგანვითარების მიზნით საკუთარი სწავლების პროცესის მართვა,
შეფასება და შემდგომი განვითარებისათვის სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა
ცვალებად
და
გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.
შეუძლია
სწავლების
განხორციელება, შესაბამისი პროფესიული ცოდნისა და უნარების ეფექტურად
გამოყენება სწავლების მიზნით.
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ღირებულებები

შეუძლია თვითგანვითარების მიზნით საკუთარი სწავლების პროცესის მართვა,
შეფასება და შემდგომი განვითარებისათვის სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა.
სასწავლო პროცესის დახვეწის მიზნით, შეუძლია აუცილებლობით გამოწვეული
გამოკითხვებისა და ინტერაქტივების წარმოება. სრულყოფილ, მრავალმხრივ
განვითარებულ
მაღალკვალიფიციურ
ქორეოგრაფ-რეპეტიტორს
შეუძლია
შემოქმედებითი პროექტის შემუშავება და განხორციელება ჯგუფთან ერთად.
პროფესიულ კონტექსტში პასუხისმგებელია სხვების საქმიანობაზე. აფასებს
კოლეგებისა თუ შეგირდების უნარებსა და პროფესიონალიზმს და ხელს უწყობს
მათ წარმოჩენასა და შემდგომ განვითარებას. საკუთარი გამოცდილებით და
ცოდნით შეუძლია ერთობლივ პროდუქციაში ან პროცესში აქტიური წვლილის
შეტანა. საკუთარი საქმის და ფუნქციის ცოდნით შესამჩნევი წვლილი შეაქვს
თანამშრომლობის ჩამოყალიბებაში, რომელიც მხატვრული პროდუქციის
რეალიზაციისათვისაა აუცილებელი. პასუხისმგებლობით ეკიდება და აფასებს
თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებისადმი: პედაგოგიური ეთიკა, ორგანიზაციული
ნიჭი, შრომისმოყვარეობა, საგნის ღრმა ცოდნა - და უზიარებს სხვებს.

VIII. swavlis Sedegebis ruqa:
Kkompetenciebis CamonaTvali
saswavlo
kursebi/modulebi

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

spec. moduli:
qoreografiis
Teoria da praqtika
sabaleto
memkvidreoba da
repertuari
baletis mus.
dramaturgia
mus. literatura
mus. nawarmoebis
analizi
fortepianoze
dakvris praqt.kursi
scenografia da
kostiumi
sakravTmcodneoba
(Teoriuli da
praqt. kursi)
Teatris teqnolog.
safuZvlebi
art. menejmenti

codnis
praqtik.
Ggamoyenebis
unari

swavlis
unari

daskvnis
unari

komunikaciis
unari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

codna da
gacnobiereba

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

Rirebulebebi

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

4

11

ucxo ena

X

12

qarTuli ena

X

13

cekva

X

X

X

X

X

X

X

X

IX. saswavlo gegma:
kreditebis ganawileba semestrebis mixedviT
#

saswavlo kursis/modulis dasaxeleba

I
semestri

II
semestri

III
semestri

IV
semestri

krediti

krediti

krediti

krediti

saswavlo-Teoriuli kursebis komponenti
1

specialobis moduli (qoreografiis
Teoria da praqtika)

2

sabaleto memkvidreoba da repertuari

3

baletis mus. dramaturgia

4

mus. literatura

3

3

5

mus. nawarmoebis analizi

3

3

6

scenografia da kostiumi

7

sakravTmcodneoba

8

Teatris teqnolog. safuZvlebi

9

art. menejmenti

10

ucxo ena

2

11

qarTuli ena

2

8(1+7)

8(1+7)

8(1+7)

10(2+8)

6

6

6

6

3

3

3

3
3

2

2
2

2

2

2

saswavlo-praqtikuli kursebis komponenti
1

fortepianoze dakvris praqt.kursi

3

2

cekva

1

3

arCeviTi sagnebi (saswavlo-praqtikuli
kursebi)
sul kreditebi

3

3

2

2

2

30

30

29

3

31

aRniSnul modulSi integrirebulia Teoriuli da praqtikuli komponentebi, romelTagan I, II, III
semestrebSi saswavlo-Teoriul komponents ekuTvnis 1 krediti, saswavlo-praqtikuls – 7 krediti. IV
semestrSi saswavlo-Teoriul komponents ekuTvnis 2 krediti, saswavlo-praqtikuls – 8 krediti.
mTlianodaSi specialobis modulidan 5 krediti ekuTvnis saswavlo-Teoriul komponents, 29 krediti
- saswavlo-praqtikuls.

X.

profesiuli studentis saswavlo saqmianoba (datvirTva)

პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა(დატვირთვა)მოიცავს:
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ინდივიდუალურ მეცადინეობებს



სასემინარო მეცადინეობებს



ლექციაზე დასწრებას



პრაქტიკულ მეცადინეობას



საკონცერტო გამოსვლებს



სტუდიურ-რეპეტიციულ მეცადინეობებს



შემოქმედებითი პროექტების მომზადებას



დამოუკიდებელ მეცადინეობას



გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას

XI.

profesiuli studentis codnis Sefasebis sistema.

XII.

profesiuli studentis codnis Sefaseba xorcieldeba saqarTveloSi
moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad. ix. konservatoriis saswavlo
procesis maregulirebeli wesi. muxli 9. studentis codnis Sefasebis
sistema.
swavlebis meTodebi: profesiul programaze swavlebis procesSi
SemuSavebulia swavlebis sxvadasxva meTodebi:

verbaluri, praqtikuli,

weriTi muSaobis, qmedebaze orientirebuli swavlebis, wignze muSaobis,
demonstrirebis, da sxva meTodebi.
XIII.

informacia saganmanaTleblo programis ganxorcielebisaTvis
aucilebeli adamianuri resursis Sesaxeb.

#

Mmodulis/kursis dasaxeleba

saxeli, gvari

kvalifikacia

1

specialobis moduli (qoreografiis
Teoria da praqtika)

Mmarina aleqsiZe

mowveuli specialisti,
qoreografi

2

sabaleto memkvidreoba da
repertuari

Mmarina aleqsiZe

mowveuli specialisti,
qoreografi

3

baletis mus. dramaturgia

Nnana loria

4

mus. literatura

nino qoriZe

5

mus. nawarmoebis analizi

6

fortepianoze dakvris praqt. kursi

7

scenografia da kostiumi

Mmarina boWoiZe

Aamiran girgvliani
Aaivengo WeliZe

musikis istoriis
mimarTulebis
asocirebuli
profesori,
musikalur-istoriuli
disciplinebis
maswavlebeli
musikalur-Teoriuli
disciplinebis
maswavlebeli
saerTo fortepianos
mimarTulebis asoc.
profesori
mowveuli specialisti,
scenografi

6

8

sakravTmcodneoba (Teoriuli da
praqt. kursi)

Mmaka virsalaZe

9

Teatris teqnolog. safuZvlebi

Aaivengo WeliZe

10

art. menejmenti

11

ucxo ena

12

qarTuli ena

13

cekva

XIV.

Teona kaxiZe

lia niniaSvili.
Tina Turqia
Mmarina aleqsiZe

informacia

saganmanaTleblo

programis

kompoziciis
mimarTulebis asistent
profesori
mowveuli specialisti,
scenografi
asoc. Pprofesori,
sociologi.
inglisuri enis
maswavlebeli
qarTuli enis
maswavlebeli
mowveuli specialisti,
qoreografi

ganxorcielebisaTvis

aucilebeli materialuri resursis Sesaxeb. saganmanaTleblo programis
ganxorcielebisaTvis

konservatoria

uzrunvelyofs

studentebs

aucilebeli materialuri resursebiT:

XV.



sakoncerto da sarepeticio darbazebi



musikaluri instrumentebi



Camweri, gadamRebi da mosasmeni aparatura



biblioTeka



fonoteka



video, DVD, audio aparatura.

swavlis gagrZelebis SesaZlebloba
V safexuris profesiuli saganmanaTleblo programis “baletis
xelovneba” kursdamTavrebuls zogadsaganmanaTleblo skolis cekvis
maswavleblad muSaobis uflebis mosapoveblad SeuZlia gaiaros
maswavleblis momzadebis 60-kreditiani saganmanaTleblo programa.
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