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სსიპ ქ.თბილისის № 45   საჯარო  სკოლა 

 

SeTanxmebulia 

sameurveo sabWos oqmi # 1. 07.09.2015 

damtkicebulia 

pedsabWos oqmi # 1. 07.09.2015 

 

 saskolo saswavlo gegma 

    2015 – 2016 saswavlo weli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q. Tbilisi. sarajiSvilis 25. s.s.i.p #45 sajaroskola. 45skola.ge T: 65-06-02 

 

 



 

 

 

 

Sinaarsi 

 

2015-2016 saswavlo wlis kalendari – 

dRis reJimi – 

saskolo saaTobrivi  bade – 

2015-2016 saswavlo wels SerCeuli  saxelmZRvaneloebis nusxa – 

სadamrigeblo programis principebi – 

sadamrigeblo programa I-XII klasebi -- 

Sefasebis principebi – 

inkluziuri ganaTlebis principebi – 

Eerovnuli saswavlo gegmiT gauTvaliswinebeli saganmanaTleblo da 

saაRmzrdelo momsaxureba – 

Sida saskolo monitoringis principebi – 

Sida saskolo monitoringis gegma - 
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Page 3 of 134 

2015 – 2016 saswavlo weli iTvaliswinebs or semesters  

2015 – 2016 saswavlo wlis xangrZlivoba: 

I –XII klasi: 

 

 

sul:  177 dRe. 

 

II-XI klasi 

 

 

sul: 148 saswavlo dRe. 

 

სaswavlo weli iwyeba 14.09.2015 weli. 

სaswavlo weli mTavrdeba 17.06.2016 weli. 

I – XII klasebis სwavlas amTavreben 20.05.2016 weli. 

ardadegebi da dasvenebis dReebi: 

saSobao ardadegebi – 31.12.2015 w. – 14.01.2016 weli. 

saaRdgomo ardadegebi – 28.04.2015 weli – 03.05.2016 weli. 

dasvenebis dReebi: 

14 oqtomberi – mcxeToba. 

23 noemberi – giorgoba. 

 3 marti – dedis dRe. 

8 marti – qalTa saerTaSoriso dRe. 

9 aprili 

9 maisi – faSizmze gamarjvebis dRe. 

12 maisi- wminda andria mociqulis xsenebis dRe. 

26 maisi – saqarTvelos damoukideblobis dRe. 

q. Tbilisi. sarajiSvilis 25. s.s.i.p #45 sajaroskola. 45skola.ge T: 2 65-06-02 

 

I semestri 

 

 

76 dRe 

II semestri 101 dRe 

I semestri  sasw. 76 dRe 

II semestri  sasw. 72 dRe 



 

 

swavleba xorcieldeba erT cvlaSi: 

dRis reJimi. 

 

 

 

                                 I klasi 

gakveTili I II III IV V 

dawyeba 900 940 1045 1125 1205 

damTavreba 935 1015 1120 1200 1240 

 

 

II – XII klasebi 

gakveTili I II III IV V 
 

VI 

V 

VII 

dawyeba 900 950 1040 1135 1225 
1 

1315 

1 

1405 

damTavreba 945 1035 1125 1220 1310 
1 

1400 

1 

1450 

 

მოსწავლეთა კონტიგენტი-   907 მოსწავლე 
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წრეების მეცადინეობის გრაფიკი 

 ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი 

აღმოსავლური 

ორთაბრძოლები 

 1700 -1900  1700 -1900  1100 -1300 

ფრენბურთი 1530–1900  1530–1900  1530–1900 

 

ქორეოგრაფია 1300-1600   1300-1600  1300-1600  

გახანგრძლივებ

ული ჯგუფი 
1200-1700 1200-1700 1200-1700 1200-1700 1200-1700 1200-1700 

 

 

 

 

 

q. Tbilisi. sarajiSvilis 25. s.s.i.p #45 sajaroskola. 45skola.ge T: 2 65-06-02 



 

 

 

 

 

 

 

სსიპ ქ. თბილისის N45 საჯარო სკოლა 

 

სკოლის საათობრივი ბადე 

 

 

 

საათების რაოდენობა სულ:967 სთ. 

გეგმით 965; ზეგეგმით–2სთ. 

I სემესტრი– 965 სთ 

II სემესტრი –953 სთ 

 

 

 

 

2015-2016 სასწავლო წელი 
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სსიპ ქ.თბილისი N45 საჯარო სკოლა 

 

 

ა  რ  ჩ  ე  უ  ლ  ი 

 

გ რ ი ფ მ ი ნ ი ჭ ე ბ უ ლ ი 

 

 

 

 

სახელმძღვანელოების    სია 

( კათედრების მიხედვით ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015–2016   სასწავლო წელი 
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უცხოური ენების კათედრა 

 



 

 



Page 15 of 134 

 

საბუნებისმეტყველო კათედრა 
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ქ. თბილისი 

2015–2016 სასწავლო წელი. 



ქ. თბილისი. სარაჯიშვილის #25.  ტელ: ( 995 32) 65 06 02 , e- mail; mzia_45 @  yahoo.com 

 

 

ს.ს.ი.პ.   თბილისის   N 45   საჯარო სკოლა 
 

 

SeTanxmebulia 

sameurveo sabWos oqmi 

 # 1.  07.09.2015 

damtkicebulia 

pedsabWos oqmi # 1. 07.09.2015 

 
 

 

ს ა ს კ ო ლ ო        შ ე ფ ა ს ე ბ ი ს 

 

 

პრინციპები 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               თბილისი 

2015–2016 სასწავლო წელი. 

ქ. თბილისი. სარაჯიშვილის #25.  ტელ: ( 995 32) 65 06 02 , e- mail; mzia_45 @  yahoo.com 
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სასკოლო შეფასების მიზანი 

 
ზოგადსაგანმათლებლო სისტემაში შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, 

რაც გულისხმობს, ერთი მხრივ, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას, მეორე მხრივ, სწავლის 

ხარისხის გაკონტროლებას. ხარისხის გაუმჯობესება უკავშირდება სწავლის პროცესს, ხარისხის 

გაკონტროლება კი - სწავლის შედეგს. 

 

                                           შეფასების პრინციპები და მიდგომები 
 

აკადემიური მოსწრების შეფასება უნდა იყოს ხშირი და მრავალმხრივი, რათა მან, ერთი მხრივ, 

ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა მრავალმხრივ განვითარებას, როგორც ამას მოითხოვს ეროვნული 

სასწავლო გეგმა და, მეორე  მხრივ, საკუთარი შესაძლებლოებების გამოვლენისა და 

განვითარების თანაბარი პირობები შეუქმნას განსხვავებულიპოტენციალის მქონე ყველა 

მოსწავლეს.   

 

მრავალმხრივი განვითარების უზრუნველყოფა მოითხოვს მოსწავლის შეფასებას მრავალგვარი 

კრიტერიუმის გამოყენებით და მრავალფეროვანი აქტივობების (მაგ., ესე, პროექტი, ზეპირი 

გამოსვლა, ექსპერიმენტი, ცდის ჩატარება, წარმოდგენა, წერითი, ფერწერული ან სხვა ტიპის 

ნამუშევარი, არგუმენტირებული მსჯელობა და სხვ.)  საშუალებით, რაც მოსწავლეებს მისცემს 

არამხოლოდ ცოდნის, არამედ უნარ-ჩვევების ფართო სპექტრისა და აზროვნების 

განსხვავებული ფორმების დემონსტრირების საშუალებას. 

 

განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება 

 

 განმავითარებელი განმსაზღვრელი 
მიზანი სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება; 

 

მოსწავლის განვითარების ხელშეწყობა 

სწავლის ხარისხის გაკონტროლება; 

მოსწავლის მიღწევის დონის 

დადგენაეროვნული სასწავლო გეგმით  

განსაზღვრულ მიზნებთან 

მიმართებაში; 

აკადემიური მოსწრების დონის 

განსაზღვრა 

შეფასების საგანი სწავლის პროცესი 

 

სწავლის შედეგი 

შეფასების შედეგად 

მიღებული 

გადაწყვეტილება  

წინსვლის ხელშესაწყობად განსხვავებული 

აქტივობის შერჩევა, სწავლების სტრატეგიის 

შეცვლა, რჩევა-დარიგების მიცემა და  სხვ. 

მომდევნო ეტაპზე 

(კლასში/საფეხურზე) 

დაშვება/არდაშვება 

 

წარმარტების 

კრიტერიუმების 

განსაზღვრა 

კონკრეტული მოსწავლის წინსვლის 

საფუძველზე  (საკუთარ მიღწევებთან  

მიმართებით - რა დონეს ფლობდა, რა დონეს 

ფლობს) 

იმის საფუძველზე, თუ რამდენად 

მიაღწია სტანდარტით განსაზღვრულ 

შედეგებს (ყველასათვის საერთო, 

სტანდარტით დადგენილ    

ნორმასთან მიმართებაში) 



შეფასების 

საშუალებები  

თვით/ურთიერთშეფასების რუბრიკა; 

კითხვარი; 

სიტყვიერი (ზეპირი/წერილობითი) 

კომენტარი; 

უნარის განვითარების დონის აღწერა. 

ქულა 

 

 

აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა 

1. მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის 

მიხედვით. 

  

   

ქულები შეფასების დონეები 

10 
მაღალი 

9 

8 
საშუალოზე მაღალი 

7 

6 
საშუალო 

5 

4 
საშუალოზედაბალი 

3 

2 
დაბალი 

1 

 

2. I-IV კლასებში მოსწავლე არ ფასდება ქულებით. ამ კლასებში სემესტრის ბოლოსა და 

წლის ბოლოს კლასის დამრიგებელმა, საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისაგან 

მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, უნდა დაწეროს მოკლე, შემაჯამებელი 

წერილობითი შეფასება, რომელშიც დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის 

წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს გავარჯიშება საკუთარი 

შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად.  

 
შენიშვნა: ადმინისტრაციის მიერ I-IV კლასში ჩატარებულ კვლევებში შედეგების 

სადემონსტრაციოდ გამოიყენება პირობითი სიმბოლოები ან ქულები 1-დან 10. (ძირითადათ 

გაიზომება პედაგოგის მუშაობის ეფექტიანობა). სწავლა სწავლების ახალი სტრატეგიების 

შემუშავების მიზნით გაკეთდება ანალიზი და შედარებითი სტატისტიკა. 

3. V-XIIკლასებშიმოსწავლეფასდებაათქულიანისისტემით.  

4. მოსწავლე ფასდება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ როგორც 

სავალდებულო, ასევე არჩევით საგნებში. 
6. თუ მოსწავლის საერთო წლიური  ნიშანია 5.0და მეტი,იგი ითვლება წარმატებულად;  

7. თუ მოსწავლის საერთო წლიური ან საფეხურის ნიშანია 1, 2, 3, 4,  _  იგი ითვლება 

წარუმატებლად, ასეთი მოსწავლეები რჩებიან იმავე კლასში/საფეხურზე. 
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8. V-XII კლასებში საგანში ”სპორტი” მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: 

ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა. 

9. დამატებითი სავალდებულო საგნში „საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ მოსწავლე 

ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა. 

10. მოსწავლე ”აბიტურის საათის” ფარგლებში  შესაძლებელია 

შეფასდესგანმავითარებელი შეფასებით. 

 

საგნის სემესტრული ქულის შემადგენელი კომპონენტები 

1. სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: 

 

ა) საშინაო დავალება; 

ბ) საკლასო  დავალება; 

გ) შემაჯამებელი დავალება. 

 

2. შეფასების სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს; 

3. საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, 

ასევე განმავითარებელი შეფასება; 

4. შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასების 

გამოყენება; 

5.  თითოეული საგნისათვის  სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი 

დავალებების რაოდენობა განისაზღვრებაეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი 

სავალდებულო მინიმალურ რაოდენობით; 

6.  ამ კომპონენტით შეფასებისას:  

ა) სტანდარტის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად, აუცილებელია შემაჯამებელი დავალების 

მრავალგვარი ფორმის გამოყენება (თხზულება, მოხსენება, რეფერატი, პროექტი, საველე-

გასვლითი სამუშაო, ლაბორატორიული კვლევა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების 

ნიმუში და სხვ.);  

ბ) მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება;  

გ) თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენის გამო, სკოლა 

აძლევს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალებას იმ შემთხვევაში,თუ 

წარმოადგენს 

 სემედიცინო ცნობას,; 

 მშობლის ახსნა–განმარტებას , შემაჯამებელი სამუშაოს გაცდენის მიზეზის შესახებ; 

 საერთაშორისო სასპორტო და სახელოვნებო ღონისძიებებში მონაწილეობის 

დამადასტურებელ წერილს. 

 

დ) მოსწავლეს შეუძლია შემაჯამებელი დავალებების აღდგენა მასწავლებლის მიერ დაგეგმილი 

დამატებითი გრაფიკის ვადებში (სემესტრის მსვლელობისას, ინდივიდუალური ან ჯგუფური 

გრაფიკის მიხედვით). 

 შემაჯამებელი აღდგენითი სამუშაო ჩატარდება არაუგვიანეს დადგენილი 

გრაფიკიდან მომდევნო ორი გაკვეთილის განმავლობაში. (ჯგუფის გრაფიკი) 

 ინდივიდუალურ  გრაფიკს პედაგოგი ათანხმებს დირექტორის მოადგილესთან. 

 

 განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები 

 

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების შემდეგი 

სახეობები: 

ა) საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ქულები–საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი 

კომპონენტის  ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში; 



ბ) საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში 

(სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, გამოითვლება მისი გათვალისწინებით);  

გ) საგნის წლიური ქულა – სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. 

წლიურქულაში შეიძლება წლიური გამოცდის ქულაც აისახოს, თუ ასეთი გამოცდა 

გათვალისწინებულია სასკოლო სასწავლო გეგმით და სკოლის მიერ განსაზღვრულია, რომ მას 

გავლენა ექნება საგნის წლიურ ქულაზე; 

ქულების გამოანგარიშების წესი 

დ) საფეხურის  საერთო ქულა –ზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურის (დაწყებითი , 

საბაზო, სასუალო) საერთო შეფასება. 

1.საგნის სემესტრული ქულის  გამოანგარიშების წესი: 

ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო და 

შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობაზე;  

ბ) მიღებული ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით (მაგ., 6.15 მრგვალდება 6-მდე, 

7.49 მრგვალდება 7-მდე, 8.5 მრგვალდება 9-მდე); 

გ) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი დავალება, 

მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული ქულების 

ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი დავალებების 

რაოდენობის ჯამზე. 

2.საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი: 

ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი უნდა 

გაიყოს ორზე; 

ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ.,  7.25 მრგვალდება 7-მდე, 4.49 

მრგვალდება 4-მდე, 9.5 მრგვალდება 10-მდე); 

გ) თუ სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს წლიური გამოცდის ჩატარებას და  

განსაზღვრულია, რომ  ამ გამოცდის ქულაც აისახება წლიურ ქულაზე, მაშინ საგნის წლიური 

ქულა სამი (ორი - საგნის სემესტრული და ერთი - გამოცდის) ქულის საშუალო 

არითმეტიკულია (დამრგვალებული მთელის სიზუსტით).  

დ) საფეხურის ქულის გამოთვლისას ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის 

წლიური ქულა და ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე. 

ე) საფეხურის საერთო ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ.6,43=6,4; 7,58=7,6) 

დ) თუ მოსწავლეს, სკოლიდან სკოლაშისემესტრის მიმდინარეობისას გადასვლის გამო, 

მოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს 

შეფასების სამივე კომპონენტში შეფასება ,რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი, 

ეს ქულა დაუფიქსირდებანასწავლი საგნის სემესტრულ/ წლიურ ქულად(თუ საგნის სწავლება 

მეორე სემესტრში არ გრძელდება). 

 

კლასისა და საფეხურის  დაძლევა 

1. კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური ქულა 

(დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0  ან მეტი და მოსწავლეს მიღებული აქვს ჩათვლა V-XII 

კლასებში საგანში ,,სპორტი“ და საგანში,, საგზაო ნიშნები და მოძრაობის 

უსაფრთხოება“,  რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას. 

2. დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საერთო საფეხურის  

ქულა (დამრგვალების შემდეგ)  არის 5.0 ან მეტი, და ეროვნული სასწავლო გეგმის 

შეწსაბამისად, დაძლეული აქვს V-VI კლასები, რაც აძლევს  მას  საბაზო საფეხურზე 

სწავლის გაგრძელების უფლებას. 

3. საბაზო  საფეხური  დაძლეულად  ჩაითვლება, თუ მოსწავლის  საერთო საფეხურის  

ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი, რაც აძლევს  მას საბაზო განათლების 

ატესტატის  აღების უფლებას. 
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4. მოსწავლის საერთო საფეხურის  ქულა  თუ არის  5 და მეტი, ეძლევა  საშუალო 

საფეხურზე გადასვლის უფლება.  

5. საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის  საერთო საფეხურის 

ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0-ან მეტი, რაც აძლევს მას სკოლის გამოსაშვებ 

გამოცდაზე  გასვლის უფლებას.  

 

6. მოსწავლეს დამატებითი მეცადინეობა ენიშნება: 

 

 თუ საპატიო მიზეზთ  გაუცდა გაკვეთილები და საგანში გავლილი მასალის 

დასაძლევად ესაჭიროება კონსულტაციები.  

 

თუ განმავითარებელი შეფასების საფუძველზე მოსწავლეს საგნის დასაძლევად  

მინიმალური ქულის მიღწევად ესაჭიროება  დამატებითი მეცადინეობა. 
 

სპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონე (სსსმ) 

მოსწავლეთააკადემიურიმოსწრებისშეფასება 
 

 (სსსმ) მოსწავლისთვის მზადდება მოდიფიციებულ სასწავლო გეგმა, გეგმაში 

გათვალისწინებულია თითოეული მოსწავლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და 

შესაძლებლობები. 

 

 მოსწავლე რომელიც წარმეტებით სძლევს მოდიფიცირებულ სასწავლო გეგმას, ფასდება  

5.0 და მეტი ქულით. 

 

 მოსწავლე რომელიც ვერ ძლევს მოდიფიცირებულ სასწავლო გეგმას, ფასდება  1,2,3,4 

ქულით.ასეთი მოსწავლეები რჩებიან იმავე კლასში/საფეხურზე. 
 

გაცდენები 

 

1. მოსწავლეთა გაცდენები აღირიცხება მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის 

ჟურნალში, მათ შორის, აბიტურის საათის და ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით 

გათვალისწინებული გაცდენები. გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური 

აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. აბიტურის საათის გაცდენების 

შემთხვევაში მოსწავლეზე არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 

მოთხოვნა. 

2.თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა 

კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების  30% და მეტი, მოსწავლე 

ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე. 

21.ამ მუხლის მე–2 პუნქტით გათვალისწინებულიმოთხოვნა არ ვრცელდებას აბიტურის საათის 

გაცდენის შემთხვევაში; ასევე იმ შემთხვევაში, თუკი მოსწავლე არადგენს კონკრეტულ საგანში 

გაცდენილ შემაჯამებელ დავალებას. 

3. სკოლა ვალდებულია შინ სწავლების რეჟიმზე გადაიყვანოს ის მოსწავლეები, რომლებსაც 

სჭირდებათ მკურნალობა ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული ცნობილი ხდება 

სკოლისათვის სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე. ასეთ 

შემთხვევაში მოსწავლეზე, შინ სწავლებაზე გადასვლის მომენტიდან, არ გავრცელდება ამ 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა. 

4. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასპორტო და 



სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე საერთაშორისო და ეროვნულ საგნობრივ 

ოლიმპიადებში, სკოლის გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის 

წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს 

გადაწყვეტილება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების კონკრეტული 

მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე. 

 

 

 

 

გამოცდის ტიპები 

 

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი ტიპის 

გამოცდები: 

 

ა) სემესტრული გამოცდა; 

ბ) წლიური (სასწავლო წლის დამამთავრებელი) გამოცდა; 

გ) საშემოდგომო გამოცდა; 

დ) ექსტერნატის გამოცდა; 

ე) სკოლის გამოსაშვები გამოცდა. 

 

1) სემესტრული გამოცდა ინიშნება: 
 

იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას უფრო მაღალი შეფასება ეკუთვნის, მოსწავლის 

მშობელი წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. დირექტორი განიხილავს საკითხს და 

იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვება-არდაშვების შესახებ. 

ასეთი მოსწავლის გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის 

სემესტრული ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ 

ქულას და ჯამი იყოფა ორზე; 

 სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს ორი კვირის 

ვადაში.  

 

2) წლიური  გამოცდა: 

  წლიური გამოცდა ინიშნება  მე–6 და მე–9 კლასის მოსწავლეებს. 

 წლიური გამოცდა დაინიშნება  შემდეგ საგნებში: 

ქართული ენა და ლიტერატურა 

მათემატიკა 

 

საგამოცდო საგანში  საგნის წლიური ქულა  გამოითვლება  პირველი და მეორე სემესტრის  

ნიშნების ჯამი გაყოფილი ორზე; 

წლიური გამოცდა ინიშნება სასწავლო წლის დამთავრებიდან  ორი კვირის განმავლობაში; 

 

  
3)  საშემოდგომო  გამოცდა 

 

    მოსწავლეს საგანი დაძლეულად ჩაეთვლება თუ საგნის  წლიური შეფასება არის 5.0 ქულა და 

მეტი; 

თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა არის 5-ზე  ნაკლები,  მოსწავლეს ენიშნება 

საშემოდგომო გამოცდა ამ საგანში. 
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საშემოდგომო გამოცდა ჩატარდება სასწავლო წლის დასრულებიდან არაუადრეს ორი კვირისა; 

     საშემოდგომო  გამოცდაზე მოსწავლის საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის 

შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება საშემოდგომო   გამოცდის დამატებითი გრაფიკი. 

 
საშემოდგომო  გამოცდამდე  საგნის   პედაგოგი  ვალდებულია,  გაუწიოს  კონსულტაციები  

მოსწავლეებს. 

 

     საშემოდგომო გამოცდა ტარდება წერით  (ტესტი, პროექტი, თხზულება) ან ზეპირი ფორმით, 

რომლის შესახებაც გადაწყვეტილებას ღებულობს საგამოცდო კომისია. 

    მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ  შეფასებას იღებს საშემოდგომო გამოცდის 

საფუძველზე(ანუ საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ნიშანი). 

 

4) ექსტერნატის  გამოცდა 

ამ გამოცდას აბარებენ  

  

   ის პირები, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების პროგრამებს 

ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ და ექსტერნის გამოცდას აბარებენ შესაბამისი 

განათლების დასადასტურებლად, რაც მათ შემდეგ კლასში/საფეხურზე სწავლის 

გაგრძელების ან საბაზო/საშუალო განათლების ატესტატის მიღების საშუალება მიეცეთ; 

 

 საბაზო-საშუალო საფეხურის მოსწავლეები, რომლებმაც  სასწავლო წლის განმავლობაში 

გააცდინა კონკრეტული  საგნისთვის  წლის მანძილზე დათმობილი საათების  30% და 

მეტი. 

 

5) გამოსაშვები გამოცდები 
 

 სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - ატესტატის 

მისაღებად მოსწავლემ  სკოლის გამოსაშვებ  გამოცდებზე უნდა მიიღოს დადებითი 

შეფასება; 

 სკოლის გამოსაშვები გამოცდის ჩატარების ვადები, წესსი და პირობები  განისაზღვრება 

კანონმდებლობით; 

  სკოლის გამოსაშვებ გამოცდაზე გასვლის უფლების მოსაპოვებლად მოსწავლეს 

დაძლეული უნდა ჰქონდეს საშუალო საფეხური. 

 

 

მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება 

1. შეფასების მაღალი დონე (ქულები 9 და 10) გულისხმობს სასწავლო წლის ან საფეხურის 

წარჩინებით დამთავრებას. 

2. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ნიშანია 10 დამრგვალების გარეშე და 

წარმატებით ჩააბარებს სკოლის გამოსაშვებ გამოცდას, იღებს სრული ზოგადი განათლების 

ოქროს მედალოსნის ატესტატს.  

3. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ნიშანი მეათედამდე დამრგვალების 

შედეგად არის 9.8 ან მეტი  და მიიღებს დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე, 

იღებს სრული ზოგადი განათლების ვერცხლის მედალოსნის ატესტატს. 

4. პირზე, რომელმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის კლასის/კლასების, ან საშუალო 

საფეხურის ცალკეულ კლასში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო 

პროგრამა/პროგრამები წარჩინებით დაძლია ექსტერნატის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის 

მედალოსნის ატესტატი არ გაიცემა 



 
ს.ს.ი.პ. თბილისის N45 საჯარო სკოლა 

                                                                   

                                                                                                                             დამტკიცებულია 

კათედრის  

                                                                                                                     სხდომაზე ოქმი N  1                                                                                                   

თარიღი   _____04.09.2015 
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I კომპონენტი    

 საშინაო დავალება 

საერთო შეფასების სქემა საშინაო დავალებისათვის 
 * ვერ ასრულებს 

დავალებებს  

* იშვიათად ასრულებს 

დავალებებს,უმეტესად 

ავიწყდება;თუ 

აკეთებს, 

უგულისყუროდ, 

ნაწილობრივად, 

მონდომების გარეშე 

(საკუთარი 

შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით 

მეტი შეუძლია). 

0 - 2 

* დავალებებს 

ასრულებს 

მონდომების 

გარეშე. 

* ასრულებს 

ნაწილობრივად 

ან 

შესრულებული 

დავალება არ 

ესადაგება 

ხოლმე 

მასწავლებლის 

მიერ მიცემულ 

მითითებას. 

 

 

3 - 4 

* დავალებებს 

ასრულებს 

ხშირად, ხან 

უგულისყუროდ, 

ნაწილობრივად, 

ხან კი 

მონდომებით და 

სრულად. 

 

 

 

 

 

 

5 - 6 

* დავალებებს 

ასრულებს 

ხშირად, 

უმეტესად 

მონდომებით; 

უმეტესად 

ესადაგება 

მასწავლებლის 

მოთხოვნას. 

 

 

 

 

 

7 - 8 

*დავალებებს 

თითქმის 

ყოველთვის 

დიდი 

მონდომებით 

და 

სათანადოდ 

ასრულებს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - 10 

გვარი, 

სახელი 

კომენტარები / ნიშნები 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

II კომპონენტი              

საკლასო დავალება 

საერთო შფასების სქემა წერითი და ზეპირი კომუნიკაციისათვის 

 
 * ვერ 

ასრულებს 

წერით/ზეპირ 

დავალებებს. 

* ასრულებს, 

მაგრამ 

ელემენტარუ

ლ დონეზე 

ვერ 

აკმაყოფილებ

ს 

დავალებების 

* ასრულებს 

და 

ელემენტარუ

ლ დონეზე 

აკმაყოფილებ

ს 

დავალებების 

მოთხოვნათა 

უმეტეს 

ნაწილს. 

 

 

* 

დამაკმაყოფილებლა

დ ასრულებს 

დავალებების 

მოთხოვნათა დიდ 

ნაწილს. 

* უჭირს მხოლოდ 

გარკვეული ტიპის 

დავალებების 

შესრულება (... 

აღნიშნეთ). 

 

* ძირითადად 

აკმაყოფილებს 

დავალებების 

მოთხოვნებს. 

* ძირითადად 

აკმაყოფილებს 

ისეთ 

მოთხოვნებს, 

როგორიცაა 

შემოქმედებითობ

ა, კრიტიკული 

აზროვნება. 

* სავსებით 

აკმაყოფილებს 

დავალებების 

ყველა 

მოთხოვნას. 

* თავისუფლად 

აკმაყოფილებს 

ისეთ 

მოთხოვნებს, 

როგორიცაა 

შემოქმედებითობ

ა, კრიტიკული 



მოთხოვნათა 

უმეტესობას 

 

0 – 2. 

 

 

3 – 4 

5 – 6 7 – 8 აზროვნება. 

9 – 10 

გვარი, 

სახელ

ი 

კომენტარები / ნიშნები 

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

III კომპონენტი            

შემაჯამებელი დავალება 

საერთო შფასების სქემა შემაჯამებელი დავალებებისათვის 
 

 *დამაკმაყოფილებლა

დ ვერ ასრულებს 

შემაჯამებელ 

დავალებებს. 

* დასახული მიზნების 

ნაწილი მიღწეულია 

ელემენტარულ 

დონეზე, ნაწილი 

მიუღწეველია. 

0 – 2 

* დასახული 

მიზნების 

ნაწილი 

ელემენტარუ

ლ დონეზეა 

მიღწეული, 

ნაწილი – 

საშუალო 

დონეზე. 

 

 

 

3 – 4 

* დასახული მიზნები 

მიღწეულია 

დამაკმაყოფილებელ 

დონეზე 

* დასახული მიზნების 

ნაწილიელემენტარუ

ლ დონეზეა 

მიღწეული, ნაწილი – 

საშუალოზე. 

5 – 6 

* 

დასახული 

მიზნები 

მიღწეული

ა საშუალო 

დონეზე 

* 

დასახული 

მიზნების 

ნაწილი 

საშუალო 

დონეზეა, 

ნაწილი – 

მაღალზე. 

 

7 – 8 

* დასახული 

მიზნების 

დიდი 

უმრავლესობ

ა მიღწეულია 

მაღალ 

დონეზე. 

 

 

 

 

9 – 10 

გვარი, 

სახელ

ი 

კომენტარები / ნიშნები 
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VII  - XII – კლასი 
 

ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 

მოსწავლეთა სემესტრული და წლიური შეფასების ძირითადი კომპონენტებია: 

 

1. საშინაო დავალება 

2. საკლასო დავალება 

3. შემაჯამებელი დავალება 

 

სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს. 

1. საშინაო დავალების შემოწმება: 

ფასდება შემდეგი უნარებით: 

 გამართული ზეპირი მეტყველების; 

 აზრის ლოგიკურად გადმოცემის; 

 პრობლემაზე მუშაობის და მასალის წინასწარ მომზადების; 

 აუდიტორიასთან ურთიერთობის; 

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით: 

 პრეზენტაციისთვის წინასწარ მომზადება (მასალის 

შეგროვება,შერჩევა,გადამოწმება,დამხმარე საშუალებების მოძიება) 

 მიზნის, თემისა და აუდიტორიის განსაზღვრა; 

 დამხმარე საშუალებების ეფექტური გამოყენება; 

 საკითხის გარშემო მსჯელობა და მრავალსიტყვაობისათვის თავის არიდება; 

 მოსაზრების არგუმენტებითა და აქტებით გამყარება; 

 აუდიტორიის რეაქციაზე ადეკვატური პასუხი; 

 კითხვაზე დამაჯერებელი პასუხის გაცემა; 

 თხრობის თანმიმდევრულობისა და ლოგიკური გამართულობის დაცვა. 

 

2. საშინაო დავალება 

ფასდება შემდეგი უნარებით: 

 აზრის ჩამოყალიბების და არგუმენტირებული მსჯელობა; 

 წაკითხული ტექსტის (ინფორმაციის) შეჯამების (რეზიუმირების) 

უნარი; 

 მოსმენის კულტურა; 

 ჯგუფურ მუშაობაში მონაწილეობა; 

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით: 

 მოსწავლის აქტიურობა გაკვეთილზე; 



 ჯგუფურ მუშაობაში შეტანილი წვლილი; 

 კითხვების დასმა და შეკითხვებზე პასუხის გაცემა; 

 საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ფაქტებსა და არგუმენტებზე 

დაყრდნობით; 

 საკითხის გარშემო საუბარი და კამათის წესების დაცვა; 

 

3. შემაჯამებელი მუშაობა 

ფასდება შემდეგი აქტივობებით: 

 ზეპირი გამოკითხვა 

 ტესტირება 

 საკონტროლო წერა 

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით: 

 საკონტროლო დავალებების რეგულარულად შესრულება; 

 ნაწერის ენობრივი და შენაარსობრივი გამართულობა; 

 დაშვებული შცდომებისა და ხარვეზების გათვალისწინება–გასწორება. 

საშინაო დავალების შეფასების რუბრიკა 
 

ქულები და 

კრიტერიუმ

ები 

ფრიადი 9 – 10 კარგი 7 – 8 საშუალო 4 – 5 სუსტი 1 – 3 

გამართული 

და სწორი 

მეტყველება 

გამართულად 

მეტყველებს; აქვს 

მდიდარი ლექსიკა 

და შემოქმედებითად 

იყენებს ენობრივ–

გამომსახველობით 

საშუალებებს. 

გამართულად 

მეტყველებს; 

იყენებს 

მართებულ 

სინტაქსურ და 

გრამატიკულ 

კონსტრუქციებს. 

იცავს 

მართლმეტყველებ

ის ელემენტარულ 

წესებს; 

მეტნაკლებად 

გამართულად 

საუბრობს. 

არ იცავს 

მართლმეტყველებ

ის ელემენტარულ 

წესებს; უჭირს 

გამართულად 

საუბარი. 

სათქმელის 

ნათლად და 

ლოგიკურად 

გადმოცემა 

სათქმელს 

გადმოსცემს ნათლად 

და ლოგიკურად; 

საკითხს აშუქებს 

ამომწურავად და 

თანმიმდევრულად. 

სათქმელს 

გადმოსცემს 

ნათლად და 

ლოგიკურად; 

საკითხს აშუქებს 

თანმიმდევრულა

დ. 

 

სათქმელს 

გადმოსცემს 

გასაგებად. 

უჭირს სათქმელის 

ნათლად და 

გასაგებად 

გადმოცემა. 

კონტაქტი 

აუდიტორიას

თან; 

თვალსაჩინოე

ბების 

გამოყენება. 

წარმატებით იყენებს 

არავერბალურ (ხმის 

აწევდაწევა, 

ჟესტიკულაცია) 

საშუალებების 

აუდიტორიასთან 

კონტაქტის 

დასამყარებლად; 

იყენებს 

თვალსაჩინოებებს. 

ადეკვატურად 

იყენებს 

არავერბალურ 

საშუალებებს 

აუდიტორიასთან 

კონტაქტის 

დასამყარებლად. 

მეტ–ნაკლებად 

ახერხებს 

აუდიტორიასთან 

კონტაქტის 

დამყარებას. 

ვერ ახერხებს 

აუდიტორიასთან 

კონტაქტის 

დამყარებას. 

კითხვებზე 

ადეკვატური 

პასუხის 

გაცემა 

ადეკვატურად და 

ამომწურავად 

პასუხობს კითხვებს. 

ადეკვატურად 

პასუხობს 

კითხვებს. 

პასუხობს 

კითხვების 

ნახევარზე მეტს. 

ვერ პასუხობს 

კითხვების 

ნახევარზე მეტს. 
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საკლასო მსჯელობაში მონაწილეობის შეფასების რუბრიკა 

 
ქულები და 

კრიტერიუმები 

ფრიადი 9 – 10 კარგი 7 – 8 საშუალო 4 – 5 სუსტი 1 – 3 

აქტიური 

მონაწილეობა 

ყოველთვის 

მონაწილეობს და 

ხშირად 

წარმართავს 

კიდეც საკლასო 

მსჯელობას. 

ყოველთვის 

მონაწილეობს. 

ხშირად 

მონაწილეობს. 

იშვიათად ან 

საერთოდ არ 

მონაწილეობს. 

გამართული და 

სწორი 

მეტყველება. 

გამართულად 

მეტყველებს; 

აქვსმდიდარი 

ლექსიკა და 

შემოქმედებითა

დ იყენებს 

ენობრივ–

გამომსახველობი

თ საშუალებებს. 

გამართულად 

მეტყველებს; 

იყენებს 

მართებულ 

სინტაქსურ 

და 

გრამატიკულ 

კონსტრუქციე

ბს. 

იცავს 

მართლმეტყველე

ბის 

ელემენტარულ 

წესებს; 

მეტნაკლებად 

გამართულად 

საუბრობს. 

არ იცავს 

მართლმეტყველე

ბის 

ელემენტარულ 

წესებს; უჭირს 

გამართულად 

საუბარი. 

საკუთარი 

აზრის 

დასაბუთებულა

დ წარმოდგენა. 

ყოველთვის 

დამაჯერებლად 

და 

არგუმენტირებუ

ლად 

წარმოადგენს 

თავის 

მოსაზრებას. 

თითქმის 

ყოველთვის 

ასაბუთებს 

საკუთარ 

მოსაზრებას. 

ხშირად ახერხებს 

საკუთარი აზრის 

დასაბუთებას. 

ხშირად ვერ 

ასაბუთებს 

საკუთარ აზრს. 

სხისი აზრის 

მიმართ 

პატივისცემის 

დემონსტრირება

. 

უსმენს სხვებს 

და საკუთარ 

მოსაზრებას 

გამოთქვამს 

მოსმენილზე 

დაყრდნობით; 

კორექტულია და 

ამჟღავნებს 

სხვისი აზრის 

მიმართ 

პატივისცემას,მაშ

ინაც კი, როცა არ 

ეთანხმება მას. 

უსმენს სხვებს 

და საკუთარ 

მოსაზრებას 

გამოთქვამს 

მოსმენილზე 

დაყრდნობით

. 

უსმენს სხვებს და 

აცდის საუბრის 

დამთავრებას. 

არ უსმენს სხვებს; 

არ აცდის სხვას 

საუბრის 

დამთავრებას. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

წერის უნარის შეფასების რუბრიკა 

 
ქულები და 

კრიტერიუმები 

ფრიადი 9 – 10 კარგი 7 – 8 საშუალო 4 – 5 სუსტი 1 – 3 

მიზანი და 

აუდიტორია 

მოხერხებულად 

იყენებს მიზნის 

შესაბამის და 

აუდიტორიის 

მისაზიდ ენობრივ 

საშუალებებს. 

ჩანს მიზანი, 

დაწერილია 

კონკრეტული 

აუდიტორიისათვის 

მისთვის გასაგები 

და მიზნის 

შესატყვისი ენით. 

ჩანს მიზანი და 

აუდიტორიის 

გათვალისწინების 

მცდელობა. 

არ ჩანს მიზანი და 

აუდიტორია, ანუ 

რისი თქმა უნდა 

მოსწავლეს და 

ვისთვისაა 

განკუთვნილი 

მისი ნაწერი. 

შესაბამისი 

სტრუქტურა 

ზედმიწევნით იცავს 

ტექსტის შესაბამის 

სტრუქტურას. 

ძირითადად იცავს 

ტექსტის შესაბამის 

სტრუქტურას. 

ცდილობს 

დაიცვას ტექსტის 

შესაბამისი 

სტრუქტურა. 

ვერ იცავს 

ტექსტის შესაბამის 

სტრუქტურას. 

დამხმარე 

დეტალები 

წარმატებით 

იყენებს დამხმარე 

დეტალებს 

სათქმელის უკეთ 

წარმოსაჩენად. 

იყენებს დამხმარე 

დეტალებს. 

იყენებს ერთ ან 

ორ დამხმარე 

დეტალს. 

არ იყენებს 

დამხმარე 

დეტალებს. 

ენობრივი 

მახასიათებლები 

(ლექსიკა, 

გრამატიკა, 

მართლწერა) 

იყენებს 

შესაფერის და 

მდიდარ 

ლექსიკას; 

თითქმის არ 

უშვებს 

შეცდომებს. 

იყენებს 

შესაფერის 

ლექსიკას; უშვებს 

მცირე 

შეცდომებს. 

იყენებს 

შესაფერის, 

მაგრამ ღარიბ 

ლექსიკას; 

უშვებს 

შეცდომებს. 

იყენებს 

შეუფერებელ 

ლექსიკას; 

უშვებს ბევრ 

შეცდომას. 

 

       ეს ზოგადი კრიტერიუმები უფრო კონკრეტულ სახეს მიიღებენ იმ შემთხვევაში , 

როცა კონკრეტული ტიპის ტექსტის შეფასებაზე იქნება საუბარი. მაგალითად,თუ 

თხრობითი ხასიათის ტექსსტს ვაფასებთ (ვთქვათ მოთხრობას ), „შესაბამისი 

სტრუქტურის დაცვა“ გულისხმობს: არის თუ არა თხრობა თანმიმდევრული, 

გამოკვეთილია თუ არა დასაწყისი, შუა ნაწილი და დასასრული. „დამხმარე 

დეტალებში“ შეიძლება ვიგულისხმოთ: მხატვრულ–გამომსახველობითი საშუალებები, 

პერსონაჟის ხატვის ხერხები, დიალოგი, ან სულაც მოსწავლის მიერ ჩრთული 

ილუსტრაციები და ფოტომასალა. მიზანი კი მაშინ იკვეთება, როცა ჩანს მოსწავლის 

განზრახვა, რა სურს მას–აუდიტორიის გაცნობა, გართობა, დაინტერესება, დარწმუნება, 

თუ მისთვის ინფორმაციის მიწოდება. ამისთვის მან შესაბამისი ხერხები უნდა 

გამოიყენოს. მაგალითად, თუ აუდიტორიის გაცნობა სურს, რაიმე იუმორისტული 

ხერხი უნდა გამოიყენოს, წარმოაჩინოს ამბავი სასაცილო კუთხით და აშ. 

       ამა თუ იმ უნარის შესაფასებელი ქულა რუბრიკაში მოცემული კრიტერიუმების 

მიხედვით მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკული იქნება 

 



Page 33 of 134 

 

მასწავლებელთა თვითშეფასების ფურცელი 

 

 

 

მცირედ საშუალოდ მთლიანად 

გადავდივარ მოსწავლეებთან 

თანამშრომლობის ფორმაზე 

   

ვიკვლევ მოსწავლეთა საჭიროებებს 

 

   

ვეხმარები მოსწავლეებს სიძნელეების 

გადალახვაში 

   

სასწავლო პროცესს წარვმართავთ დასახული 

მიზნების მისაღწევად 

   

ვთანამშრომლობ კოლეგებთან 

 

   

 

 

დაკვირვების ფურცელი ჯგუფის წევრის მუშაობის შესაფასებლად 

 

მოსწავლე მოდის ჯგუფში სამუშაოდ 

მომზადებული 

 

 

საუბრობს ჯგუფისათვის 

კონსტრუქციულად 

 

 

კარგი მსმენელია 

 

 

შეუძლია კომპრომისზე წასვლა 

 

 

იღებს პასუხისმგებლობას შეასრულოს 

სამუშაო დროზე და სწორი 

მიმართულებით 

 

 

 

 

 

 

 

თვითშეფასების ფურცელი ჯგუფის წევრისათვის 

 

ვიყავი მზად მემუშავა ჩემს ჯგუფთან 

 

 

დავამთავრე სამუშაო დროზე და კარგად 

 

 

დავეხმარე ჩემს ჯგუფს  



 

ვამხნევებ სხვებს 

 

 

ვიყავი ზრდილობიანი 

 

 

ვითვალისწინებ სხვის აზრს 

 

 

 

 
moswavlis   TviTSefasebis  sqema 
 
Kkriteriumebi 
 

regularulad     
xSirad 

   
iSviaTad 

  arasdros 

ar vamJRavneb 
interess gakveTilis 
msvlelobis mimarT 

    

maqvs agresiuli 
damokidebuleba  
gakveTilis 
msvlelobis mimarT 

    

xels vuSli 
gakveTilis 
msvlelobas 

    

damoukideblad 
verTvebi gakveTilis 
msvlelobaSi 

    

Cemi aqtiuroba 
sxvas ar uqmnis 
problemebs 

    

viReb monawileobas 
jgufur da saklaso 
diskusiebSi 

    

vasruleb 
maswavleblis mier 
mocemul 
instruqcias 
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განმსაზღვრელი შეფასების კომპონენტები 

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა 

 

 

 

1 ქულა 

მოსწავლე ესწრება გაკვეთილებს, მაგარამ არასდროს მონაწილეობს გაკვეთილის 

მსვლელობაში. არ ასრულებს საშინაო დავალებებს, მეტყველებს გაუგებრად, უშვებს ენობრივ 

შეცდომებს. 

2 ქულა 

მოსწავლე იშვიათად მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში, დავალებებს ასრულებს 

უყურადღებოდ, უჭირს საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება, ლექსიკა არაადეკვატურია. უჭირს 

გამართულად წერა. 

3 ქულა 

მოსწავლე ჩართულია გაკვეთილის მსვლელობაში, მაგრამ არ შეუძლია დამოუკიდებლად 

მსჯელობა, დავალებებს ასრულებს ნაწილობრივ, მეტყველებს მწირი ლექსიკით. ნაწერი არ 

არის ორგანიზებული და არ შეესაბამება თემას. 

4 ქულა 

მოსწავლე ცდილობს იყოს აქტიური, თუმცა მსჯელობა არ არის თანამიმდეული და 

გამყარებული ტექსტით. წერითი დავალება არ ესადაგება მასწავლებლის მიერ მოცემული 

ინსტრუქციას. 

5 ქულა 
მოსწავლე ჩართულია გაკვეთილის მსვლელობაში, მაგრამ უჭირს დისკუსიებში მონაწილეობა, 

არგუმენტები არადამაჯერებელია. შეცდომით ასრულებს წერით დავალებებს. 

6 ქულა 

მოსწავლე დამოუკიდებლად ერთვება საგაკვეთილო პტოცესში, მონაწილეობს  დისკუსიებში, 

მეტყველებს სწორად, თუმცა ღარიბია ლექსიკა. წერითი დავალებებს ასრულებს მცირეოდენი 

შეცდომებით (4-5 შეცდომა) 

7 ქულა 

გაკვეთილის მსვლელობაში მონაწილეობს აქტიურად, ამჟღავნებს  წინასწარ 

მომზადებულობას. მოსაზრებები და არგუმენტები ძირითადად შეესაბამება საკითხს, მაგრამ 

უჭირს დასკვნების გაკეთება. შეცდომები აქვს ლექსიკასა და წერით დავალებაში. 

8 ქულა 

დამოუკიდებლად ერთვება ჯგუფურ მუშაობებსა და დისკუსიებში. შესრულებული 

დავალებები ესადაგება  მასწავლებლის მოთხოვნებს. მეტყველებს გამართულად, მსჯელობს 

ლოგიკურად, თუმცა  ზოგჯერ არგუმენტი და დასკვა არადამაჯერებელია. წერით 

დავალებებში უშვებს 1 -2 შეცდომას. 

9 ქულა 

მუდმივად მზადაა გაკვეთილისათვის, დავალებებს ყოველთვის  ხარისხიანად  ასრულებს. 

საუბრობს და მსჯელობს ენის ნორ,ების დაცვით. აქვს მდიდარი ლექსიკა ნაწერი კარგად არის 

ორგანიზებული. 

10 ქულა 

მუდმივად ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში. დავალებებს ასრულებს  მონდომებით და 

უშეცდომოდ. მსჯელობს არგუმენტირებულად, აკეთებს  ლოგიკურ დასკვნებს, ლექსიკა 

მდიდარი და დახვეწილია, ნაწერი შესრულებულია უშეცდომოდ. აქტიურად ,მონაწილეობს 

სასკოლო ღონისძიებებში, კონფერენციებსა და ოლიმპიადებში.  



 

 

ს.ს.ი.პ.   თბილისის  N 45  საჯარო  სკოლა 

 
                                                                   დამტკიცებულია კათედრის  

                                                       სხდომაზე ოქმი N  1 

                        თარიღი   4.09.2015 
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შეფასების კომპონენტები  მათემატიკაში 

 
1) საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები 

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარ-ჩვევები 

1. მათემატიკური ცნებებისა და დებულებების გამოყენება; 

2. კავშირებისა და მიმართებების დადგენა; 

3. მათემატიკური ობიექტების წარმოდგენა და მათემატიკური ენის ფლობა; 

4. მსჯელობა - დასაბუთება; 

5. ამოცანის ჩამოყალიბება; 

6. მოდელირება; 

7. ამოცანის ამოხსნის გზა და მისი რეალიზება; 

8. გამოთვლები; 

9. დამხმარე ტექნიკური საშუალებებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. 

სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები  

1. შემოქმედებითობა; 

2. თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან); 

3. სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით; 

4. სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის  ხარისხი. 

უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით: 

1. მოსწავლე აღიქვამს ამოცანის შინაარსს, გაიაზრებს და გამიჯნავს ამოცანის მონაცემებსა და 

საძიებელ სიდიდეებს. ახდენს მონაცემების (მათ შორის პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო 

მონაცემების) ორგანიზებას და მათ წარმოდგენას; 

2. გადმოცემისას სწორად და ეფექტიანად იყენებს მათემატიკურ ტერმინებსა და აღნიშვნებს. 

ადეკვატურად ირჩევს სიმკაცრის დონეს და როდესაც საჭიროა, დასაბუთებისას იყენებს 

მკაცრ მათემატიკურ მსჯელობას (მათ შორის ინდუქციურ და დედუქციურ მსჯელობას); 

3. პოულობს, არჩევს და იყენებს გზებსა და მეთოდებს (მათ შორის ტექნოლოგიებს) ფიგურების 

და ობიექტების ზომების, აგრეთვე მათ შორის მანძილების, მასის, ტემპერატურის და დროის 

გასაზომად. არჩევს და მოიპოვებს პროცესის ან რეალური ვითარების მოდელირებისათვის 

საჭირო მონაცემებს; 

4. ახდენს მოცემული მოდელის ელემენტების ინტერპრეტირებას იმ რეალობის კონტექსტში, 

რომელსაც მოდელი აღწერს და პირიქით – რეალური ვითარების დაკვირვების შედეგად 

მიღებული მონაცემების ინტერპრეტირებას შესაბამისი მოდელის ენაზე. განსაზღვრავს 

მოდელის ვარგისიანობას და აფასებს მისი გამოყენების საზღვრებს; 

5. კომპლექსურ (რთულ) პრობლემას ყოფს საფეხურებად, მარტივ ამოცანებად და ჭრის 

ეტაპობრივად (ამოხსნა), მათ შორის სტანდარტული მიდგომებისა და პროცედურების 

გამოყენებით; 

6. ამოცანების ამოხსნისას, იყენებს მათემატიკურ ობიექტებს, პროცესებს და მათ თვისებებს; 

7. ირჩევს ეფექტიან სტრატეგიას და მოკლედ აღწერს პრობლემის გადაჭრის საფეხურებს. 

მიჰყვება არჩეულ სტრატეგიას. აანალიზებს არჩეულ სტრატეგიას და ასაბუთებს არჩეული 

სტრატეგიის ეფექტიანობას, მიმოიხილავს შესაძლო ალტერნატიულ სტრატეგიებს და 

მსჯელობს მათ უპირატესობებსა და ნაკლზე; 

8. ირჩევს გამოთვლების ადეკვატურ / ოპტიმალურ ხერხს და ახდენს მის რეალიზებას; 

9. ამყარებს კავშირებს (მაგალითად, სხვა მათემატიკურ სტრუქტურებთან, ობიექტებთან ან 

სხვა დისციპლინებთან) და იყენებს ამ კავშირებს როგორც პრობლემის გადაჭრისას, ასევე 

მიღებული შედეგების გაანალიზებისას; 



10. ახდენს მიღებული შედეგების განზოგადებას, ამყარებს კავშირებს (მაგალითად სხვა 

მათემატიკურ სტრუქტურებთან, ობიექტებთან ან სხვა დისციპლინებთან) და იყენებს ამ 

კავშირებს როგორც პრობლემის გადაჭრისას, ასევე მიღებული შედეგების გაანალიზებისას; 

11. ირჩევს დასაბუთების ხერხს (მაგალითად: საწინააღმდეგოს დაშვების გამოყენება 

დამტკიცებისას, ევრისტული მეთოდის გამოყენება დასაბუთებისას); 

12. ინფორმაციის გადაცემისას წარმოაჩენს საკითხის არსს (მაგალითად, მათემატიკური 

ობიექტის არსებით თვისებებს); 

13. კორექტულია მასწავლებელთან და მეგობრებთან მიმართებაში. იგებს და აანალიზებს სხვის 

ნააზრევს; 

14. თანამშრომლობს თანაკლასელებთან ჯგუფური სამუშაოების შესრულებისას; 

15. აუდიტორიისა და საპრეზენტაციო მასალის მიხედვით ირჩევს პრეზენტაციის ფორმას და 

დამხმარე საშუალებებს (მათ შორის საინფორმაციო ტექნოლოგიებს). ეფექტიანად იყენებს 

პრეზენტაციისათვის განკუთვნილ დროს; 

16. ახდენს პრობლემის ფორმულირებას აუდიტორიისათვის გასაგები ფორმით. ასაბუთებს 

პრობლემის აქტუალურობას და მნიშვნელობას (იგულისხმება პრობლემის პრაქტიკული 

ან/და წმინდა მეცნიერული აქტუალურობა); 

17. სადემონსტრაციოდ იყენებს მაგალითებს, როგორც რეალური ვითარებიდან ასევე 

მათემატიკიდან; 

18. კეთილსინდისიერად ასრულებს დავალებებს (ვადებისა და რაოდენობის თვალსაზრისით). 

2) შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების  შედეგს. ამ 

კომპონენტში უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) 

შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის 

დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს მათემატიკის საგნობრივი პროგრამით 

განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები 

უნდა აფასებდეს მათემატიკის საგნობრივი პროგრამით განსაზღვრულ  შედეგებს. 

შემაჯამებელ დავალებათა  ტიპები: 

სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა 

მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. მათემატიკის შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები 

შეიძლება იყოს: 

1. ტექსტურ ამოცანასთან დაკავშირებული ღია ან დახურული  (რამდენიმე შესაძლო პასუხს 

შორის სწორი პასუხის შერჩევა, შესაბამისობის დამყარება, სწორი თანმიმდევრობით 

დალაგება) ტიპის დავალება; 

2. ტექსტის წაკითხვა და მონაცემთა ანალიზით (გამოთვლების ან ლოგიკური მსჯელობის 

საფუძველზე) მიღებული დასკვნის გადმოცემა და დასაბუთება (მათ შორის ისეთი ტექსტის, 

რომელიც შეიცავს დიაგრამებს და ცხრილებს); 

3. განტოლების ამოხსნა, ასოითი გამოსახულების გამარტივება, რიცხვითი გამოსახულების 

მნიშვნელობის გამოთვლა; 

4. გეომეტრიული ამოცანა, რომელშიც მოსწავლეს მოეთხოვება ფიგურის თვისებების დადგენა, 

ზომების განსაზღვრა, ფიგურის აგება; 

5. ამოცანა, რომელშიც წინასწარ განსაზღვრული მონაცემების საფუძველზე მოსწავლეს 

მოეთხოვება მოცემული ფაქტის დასაბუთება ან უარყოფა (მაგალითად, თეორემის 

დამტკიცება). 

 

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები: 

 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა; 

 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი 

მასალის გათვალისწინებით; 

 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე; 
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 მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შეფასებასაც ემსახურება 

შემაჯამებელი დავალება 

 ზოგადი რუბრიკის ნიმუში: 

 

შეფასების ზოგადი რუბრიკა ტექსტური ამოცანისათვის (წერითი დავალება) 

 ამოცანის მონაცემების ორგანიზება; 

 ადეკვატური აღნიშვნების შემოტანა; 

 ამოხსნის გზის მოძებნა; 

 ამოხსნის გზის რეალიზება და პასუხის მიღება. 

 

კონკრეტული რუბრიკის ნიმუში 

ტექსტური ამოცანა, რომლის ამოხსნა მოითხოვს განტოლების შედგენას და ამოხსნას 

საფეხურები ქულა 

ამოცანის მონაცემების ორგანიზება  

ამოხსნისათვის საჭირო მონაცემების ამოკრეფა ამოცანის ტექსტიდან 0 - 1 

მონაცემების ორგანიზება და ისეთი ხერხით ჩაწერა, რომელიც აადვილებს 

ამოხსნის გზის მოძებნას 

0 - 1 

ადეკვატური აღნიშვნების შემოტანა  

საძიებელი სიდიდეების გამოყოფა 0 - 1 

საძიებელი სიდიდეებისათვის ასოითი აღნიშვნების შემოღება 0 - 1 

მათემატიკური ობიექტებისა და პროცედურებისათვის სწორი აღნიშვნების 

გამოყენება (მაგალითად: ფუნქციის, ალგებრული მოქმედების) 

0 - 1 

ამოხსნის გზის მოძებნა  

განტოლების შედგენის წინმსწრები მსჯელობა 0 - 1 

განტოლების შედგენა 0 – 1 

ამოხსნის გზის რეალიზება და პასუხის მიღება  

განტოლების ამოხსნის ხერხის მოძებნა 0 - 1 

განტოლების ამოხსნა და პასუხის მიღება 0 – 1 - 2 

დაწყებით კლასებში  განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ უნარ-ჩვევებს: 

1. არითმეტიკული მოქმედებების შესრულება (მათ შორის საგანთა ერთობლიობების 

გამოყენებით); 

2. არითმეტიკული მოქმედებების სიტყვიერი აღწერა (მაგალითად: ”...ჯერ”, ”...ით”); 

3. რიცხვების ჩაწერა და დასახელებები; 

4. გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა და მათი აღწერა; 

5. ფიგურების კონსტრუირება; 

6. ფიგურების ურთიერთგანლაგების აღწერა; 

7. მანძილის გაზომვისა და განსაზღვრის ხერხების / საშუალებების ცოდნა და გამოყენება; 

8. მარტივი კანონზომიერებების ამოცნობა და გავრცობა (მაგალითად: საგანთა მიმდევრობები, 

რიცხვების პერიოდული მიმდევრობები, ფიგურების მოზაიკური განლაგება); 



9. მიმართულების, გადაადგილების და მარშრუტის სიტყვიერი აღწერა და სქემატური 

გამოსახვა; 

10. ტერმინების: "ყველა", "ყოველი", "თითოეული", ზოგიერთი", "ერთ-ერთი", "არცერთი", 

"ერთადერთი" გამოყენება რიცხვების თვისებების ან რიცხვთა ერთობლიობებს შორის 

მიმართებების დადგენისას; 

11. მონაცემთა დალაგება, დაჯგუფება და კლასიფიკაცია მითითებული კრიტერიუმების 

მიხედვით; 

12. საზომი ერთეულების (მანძილის, დროის, ფულის ერთეულების) და მათ შორის 

მიმართებების ცოდნა და გამოყენება 

მათემატიკის კათედრა 

1 ქულა 
საერთოდ ვერ იყენებს ცნებებს, აღნიშვნებს, ვერ იგებს დასმულ ამოცანას, გამოთვლები 

არაადეკვატურია. 

2 ქულა 
არადეკვატურად იყენებს ცნებებს, აღნიშვნებს, ვერ პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, 

გამოთვლები არ მეტყველებს ამოცანის გაგებაზე. 

3 ქულა 

არასრულყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს, ამოიცნობს ორი ოდნავ განსხვავებული 

ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს (მაგ. განსხვავებული ასოითი 

აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე ალგებრულ გამოსახულებას). 

4 ქულა 

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას და აღნიშვნას, 

არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს, პოულობს ამოცანის ამოხსნის 

რომელიმე გზას, მაგრამ გამოთვლები არასწორია. 

5 ქულა 

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას და აღნიშვნას, 

არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს. იწყებს ამოცანის ამოხსნას, მაგარმ ვერ 

ასრულებს მას. ამოიცნობს ორი განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ იდენტურ 

მათემატიკურ ობიექტს. (მაგ. სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენილ ერთსა და იმავე 

ასახვას), შეიცავს გამოთვლების ძირითად ნაწილს, რეალიზება ნაწილობრივ არასწორია. 

6 ქულა 

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების და აღნიშვნების უმეტესობას, 

პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, მაგრამ გამოთვლები შეიცავს ხარვეზებს. 

ხარვეზებით აღწერს კავშირს სხვადასხვა სტანდარტულ მათემატიკურ ობიექტს შორის. 

7 ქულა 

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების უმეტესობას, ახდენს მონაცემთა 

ორგანიზებას და წარმოდგენას. პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზებს, მიყვება მას, თუმცა 

ხარვეზებით. აღწერს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტსა თუ პროცედურას 

შორის. (მაგ. განტოლების ამოხსნა და მოცემული ასახვისათვის მოცემული 

მნიშვნელობის წინასახის პოვნა) გამოთვლები ძირითადად სწორია,  შეიცავს ტექნიკური 

ხასიათის ხარვეზებს. 

8 ქულა 

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო  თითქმის ყველა ცნებას, პოულობს ამოცანის 

ამოხსნის გზას, გამოთვლები ძირითადად სწორია, აღწერს კავშირს სხვადასხვა 

მათემატიკურ ობიექტებს შორის. 
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9 ქულა 

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, აღნიშვნებს, ირჩევს მონაცემთა 

ორგანიზებისა და წარმოდგენის საუკეთესო ფორმას. პოულობს ამოცანის ამოხსნის 

გზას, გამოთვლები სწორია, აღწერს და იყენებს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ 

პროცედურებს შორის (მაგ. იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს და ტოლობა/უტოლობის 

თვისებებს გეომეტრიულ დებულებათა დასაბუთებისას). 

10 ქულა 

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, დებულებას და აღნიშვნას, 

ირჩევს მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოდგენის ოპტიმალურ ფორმას. პოულობს 

ამოცანის ამოხსნის ოპტიმალურ გზას და ბოლომდე ახდენს მის რეალიზებას, აღწერს და 

იყენებს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტებსა თუ პროცედურებს შორის.   

გამოთვლები სწორია, არჩეული და გამოყენებული აქვს გამოთვლების ოპტიმალური 

ხერხი. Aარის შემოქმედებითი ადამიანი. 
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შეფასება   საბუნებისმეტყველო  საგნებში 

რას ითვალისწინებს შეფასების თითოეული კომპონენტი საბუნებისმეტყველო 

საგნებში: 

1) Kkomponenti__  saSinao davaleba  

 
დავალების ტიპები: საშინაო  ექსპერიმენტი, დაკვირვება ობიექტებსა და პროცესებზე, 

ინფორმაციის მოძიება,  კონცეპტუალური რუკის შედგენა, მოდელირება, რეფერატის 

მომზადება და სხვა. 

ფასდება შემდეგი უნარები: 

1. სააზროვნო უნარ-ჩვევები; 

2. კვლევის უნარ-ჩვევები; 

3. პრობლემის გადაჭრის უნარ-ჩვევები; 

4. თვითმართვის უნარ-ჩვევები.  

 

რუბრიკის ნიმუში:  

 

 

1.Pparagrafis  Sesabamisi ZiriTadi cnebebi da unarebi 

თარიღი:    ინფორმაციის  მოძიების   შეფასება 

 

           

მოსწავ

ლე 

      შეფასების კრიტერიუმები           

 

 ინფორმაც

იის 

წყაროების 

არჩევა 

 

მოძიებული ინფორმაციის 

კვლევის მიზანთან 

შესაბამისობა 

მოძიებული 

ინფორმაციის 

ორგანიზება 

 

ქულათა მაქსიმალური 

რაოდენობა 

 

     0-3 0-4 0-3 10 

1.         

2.         

3.         



 

 

 

2.   saSinao davaleba  (aris saSinao cdac) 

    1-3    4-5    6-7   8-9    10  

weriTi 

davaleba 

(aris 

saSinao 

cdac) 

 

 

Ddavaleba 

arasworad 

aqvs  

Sesruleb

uli  

Ddavaleba 

nawilobri

v 

sworadaa 

Sesruleb

uli   

Ddavaleba 

sworadaa 

Sesrulebuli. 

mxolod 

UumniSvnelo 

xarvezebiT 

Ddavaleba 

sworadaa 

Sesruleb

uli 

xarvezebis 

gareSe 

Ddavaleba 

sworadaa 

Sesrulebul

i. 

Oorganizebu

lia  

TvalsaCinod 

 

 

 

 

3. informaciis moZieba  

     informaciis moZiebis wyaroebi 

               Sefasebis   doneebi    

qulebi 

UuWirs paragrafSi ganxiluli  ZiriTadi cnebebis CamoTvla. ar SeuZlia 

maTi adekvaturi gamoyeneba 

   1-3 

ZiriTadi cnebebis Sesaxeb bundovani warmodgena aqvs. uWirs am cnebebis 

adekvaturad gamoyeneba 

   4-5 

Aayalibebs ZiriTad cnebebs.  msjelobs  TiToeuli cnebis Sesaxeb. iyenebs 

MmaT  adekvaturad zogierT SemTxvevaSi. 

   6-7 

Aayalibebs ZiraTad cnebebs. msjelobs TiToeuli cnebis Sesaxeb. ukavSirebs 

am cnebebs erTmaneTs. iyenebs maT adekvaturad (rogorc msgavs, ise axal 

situaciebSi) 

   8-9 

Aayalibebs ZiriTad cnebebs. Mmsjelobs TiToeuli cnebis Sesaxeb. 

akavSirebs am cnebebs erTmaneTTan. agreTve wina gakveTilze ganxilul 

cnebebTan. iyenebs am cnebebs situaciaSi. sakiTxis gadawyvetas udgeba 

SemoqmedebiTad. asabuTebs logikurad. 

10 
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        Sefasebis doneebi   qulebi 

iyenebs mxolod sakuTar arsebul  informacias    1-3 

iyenebs mxolod saxelmZRvanelos informacias    4-5 

iyenebs mxolod ramdenime sainformacio wyaros    6-7 

iyenebs  mravalferovan sainformacio saSualebebs    8-10 

   

        moZiebuli informaciis Sesabamisoba 

        Sefasebis doneebi   qulebi 

masala ar aris sakiTxis Sesabamisi   1-3 

masala nawilobriv Seesabameba sakiTxs   4-5 

masala ZiriTadad Seesabameba sakiTxs   6-7 

masala srulad Seesabameba sakiTxs   8-10 

 

     Mmopovebuli  informaciis organizeba 

( informaciis wyaroebis nusxa,cxrilebis an diagramebis saxiT warmodgena da 

sxva) 

       Sefasebis doneebi   qulebi                         

Mmasala ar aris sworad organizebuli    1-3 

Mmasala nawilobriv organizebulia    4-5 

Mmasala organizebulia,magram rTulad aRsaqmeli    6-7 

Mmasala kargad da mosaxerxebladaa organizebuli    8-10 

 

           moZiebuli informaciis analizi 

        Sefasebis doneebi    qulebi 

ver iyenebs masalas    1-3 

nawilobriv miznobrivad iyenebs moZiebul masalas    4-5 

ZiriTadad miznobrivad iyenebs moZiebul masalas    6-7 

miznobrivad iyenebs moZiebul masalas    8-10 

 



 

2) საკლასო დავალება 
დავალების ტიპები: საკითხის განხილვა/დისკუსია, ექსპერიმენტი, მონაცემების 

აღრიცხვა/დამუშავება, მოდელირება, საველე/გასვლითი სამუშაოები და სხვა. 

ფასდება შემდეგი უნარები: 

1. სააზროვნო უნარ-ჩვევები; 

2. კვლევის უნარ-ჩვევები; 

3. პრობლემის გადაჭრის უნარ-ჩვევები; 

4. სოციალური უნარ-ჩვევები; 

5. კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები; 

6. თვითმართვის უნარ-ჩვევები.  
რუბრიკის ნიმუში: 

ბ)Kkomponenti- mimdinare saklaso davalebebi 

Sefasebis doneebi savarjiSoebisaTvis qulebi 

ver asrulebs an yvela savarjiSos SecdomiT asrulebs    1-2 

axerxebs mxolod yvelaze advili sakiTxebis uSecdomod Sesrulebas, 

umetesoba Seusrulebeli rCeba 

   3-4 

sworad asrulebs saSualo sirTulis savarjiSoTa nawils    5-6 

sworad asrulebs saSualo sirTulis savarjiSoebs da rTuli    7-8 

თარიღი:             ექსპერიმენტის    

 

    შეფასება 

        

მოსწავლე   შეფასების კრიტერიუმები           

 კვლევის 

მიზნის 

განსაზღვ

რა 

 

საჭირო 

ინვენტა

რის 

განსაზღ

ვრა 

 

კვლევის 

შედეგის 

ვარაუდი 

 

 

 

კვლევის 

მიმდინარ

ეობის 

აღწერა 

მონაცემ

ების 

აღრიცხ

ვა  

 

 

 

მონაცემთ

ა 

ანალიზი 

 

 

 

დასკვნის 

გამოტანა 

 

 

 

ქულათა 

მაქსიმალური 

რაოდენობა  
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savarjiSoebis nawils 

Tavisuflad asrulebs yvela tipis savarjiSos    9-10 

 

       

qulebi  Sefasebis doneebi  gakveTilze CarTulobisaTvis 

--- Mmoswavlis Sefaseba SeuZlebelia, is ar dadis gakveTilze an saerTod 

arasdros monawileobs gakveTilis msvlelobaSi 

  1-2 Mmoswavle iSviaTad monawileobs gakveTilis msvlelobaSi,  

SesaZlebelia xelsac uSlides gakveTilis msvlelobas,  gamoxatavs 

gakveTilis procesis mimarT indiferentul an agresiul damokidebulebas 

  3-4 Mmoswavle  damoukideblad ar erTveba gakveTilis msvlelobaSi, 

iSviaTad iCens iniciativas, maswavleblis daxmarebis gareSe misi 

CarTuloba xSirad ar mJRavndeba 

  5-6 Mmoswavle damoukideblad erTveba gakveTilis msvlelobaSi,  magram misi 

aqtiuroba qmnis problemebs. Mmag.: zedmetad bevrs saubrobs,awyvetinebs 

mosaubreebs, xandaxan cdilobs  zedmeti  aqtiurobiT  damalos sakuTari  

moumzadebloba, zogjer ar scems pativs sxvis muSaobas 

  7-8 Aaqtiurad monawileobs gakveTilis msvlelobaSi da umetesad  amJRavnebs 

winaswar momzadebulobas, pativs scems sxvebis azrsa da muSaobas, 

damoukideblad erTveba dikusiebsa Tu  jgufur muSaobebSi, Tumca ver 

amJRavnebs maqsimalur produqtiulobas perioduli Cavardnebis gamo 

  9-10 Mmudmivad mzadaa monawileoba miiRos gakveTilis msvlelobaSi, 

damoukideblad erTveba muSaobaSi, diskusiasa  Tu  problemis gadaWraSi, 

exmareba da pativs scems sxvebs, kargad aqvs gacnobierebuli  sakuTari 

roli klasis mier raimes Seswavlisas 

 

prezentaciis  Sefasebis sqema 

   qulebiQU 

saintereso Sesavali (problemis identificireba)     0-1 

kvlevebis/naSromis warmoCinebis unari     0-1 

SemoqmedebiTi unari     0-1 

problemis gadaWris gzebis SeTavazeba      0-1 

Temis gasagebad warmodgena (logikuri jaWvi)     0-1 

saubari (gamarTuloba, tembri)     0-1 



TvalsaCinoebis gamoyeneba     0-1 

auditoriasTan kontaqti     0-1 

informaciis flobis unari (adekvaturi kiTxva_pasuxi)     0-1 

drois  limitis dacva     0-1 

  jami_qulaTa maqsimaluri raodenoba     10 

 

2)შემაჯამებელი დავალება 

 
შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების  შედეგს. ამ 

კომპონენტში უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) 

შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის 

დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს საბუნებისმეტყველო საგნების სტანდარტით 

განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები 

უნდა აფასებდეს საბუნებისმეტყველო საგნების  სტანდარტით განსაზღვრული  შედეგების 

მიღწევის დონეს.  

სტანდარტის მოთხოვნათა შესაფასებლად რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა 

მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. საბუნებისმეტყველო საგნების შემაჯამებელ 

დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს: ტესტი, სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშო, საველე/გასვლითი 

სამუშაო, მოდელირება, პროექტი, პრეზენტაცია და სხვა. 

ფასდება შემდეგი უნარები: 

1. სააზროვნო უნარ-ჩვევები; 

2. კვლევის უნარ-ჩვევები; 

3. პრობლემის გადაჭრის უნარ-ჩვევები; 

4. კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები; 

5. სოციალური უნარ-ჩვევები; 

6. თვითმართვის უნარ-ჩვევები. 

მოთხოვნები, რომლებსაც  უნდა  აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები 
 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს  შეფასების ზოგადი რუბრიკა; 

 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და გავლილი 

მასალის გათვალისწინებით; 

 10 ქულა უნდა განაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე; 

თარიღი:   კვლევითი            პროექტი  

 მოსწავლე   

 შეფასების კრიტერიუმები        
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 მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შეფასებასაც ემსახურება 

შემაჯამებელი დავალება. 

 

რუბრიკის ნიმუში: 

                                              4. referatis Sefaseba 

 QUqulebi 

           pirobasTan   saTanadooba  

problemis  identificireba    0-1 

referatis organizeba, iyenebs miTiTebul konstruqcias    0-2 

TvalsaCino masalis Seqmna (ruqa,grafiki, diagram, sqema, cxrili, 

foto da a.S) 
   0-1 

         sagnobrivi  kompetencia  

Temis gasagebad warmodgena (logikuri jaWvi)    0-2 

Sinaarsis koreqtuloba, faqtobrivi saimedeoba    0-2  

        SemoqmedebiTi unar-Cvevebi  

Pproblemis gadaWris gzebis SeTavazeba    0-2 

   qulaTa maqsimaluri raodenoba       10 

kvleviTi da eqsperimentuli samuSaos Sefasebis sqema 

fasdeba 

Semdegi 

aqtivobebi 

1-3 

aradamakmayofilebe

li 

4-5 

damakmayofilebe

li 

6-7 kargi 8-10 sanimuSo 

kvlevis miznis 

gansazRvra 

arasworad 

ayalibebs mizans 

nawilobriv 

ayalibebs 

mizans 

kargad ayalibebs 

mizans,gansazRvravs 

cvlad da damoukidebel 

srulyofilad 

ayalibebs 

mizans,gansazRvravs 

 

 

 

 

პროექტის 

მიზანი  

 

 

0-1 

კვლევის 

გეგმის 

შემუშავება  

 

 

 

0-1 

 

საკითხთან 

დაკავშირებული 

ინფორმაციის 

მოძიება  

 

0-1 

კვლევი

ს 

ჩატარე

ბა  

 

 

 

0-2 

მონაცე

მების 

აღრიცხ

ვა  

 

 

 

0-1 

 

ანალიზი 

და 

დასკვნის 

გაკეთება  

 

 

 

0-2 

პრეზენტა

ცია  

 

 

 

 

 

0-2 

ქულათა 

მაქსიმალური 

რაოდენობა  

 

 

 

 

10 

 

        

1.         

2.         

3.         



sidideebs specifikur detalebs 

saWiro 

inventaris, 

masalis da 

aRWurvilobis 

gansazRvra 

arasworad 

CamoTvlis saWiro 

masalebs 

CamoTvlis 

saWiro masalis 

nawils 

CamoTvlis saWiro  

ZiriTad masalas 

CamoTvlis yvela saWiro 

ZiriTad masalas 

kvlevis 

mimdinareobis 

aRwera 

ver aRwers kvlevis 

mimdinareobas 

aRwers kvlevis 

mimdinareobis 

zogierT etaps 

aRwers kvlevis 

mimdinareobis yvela 

etaps 

detalurad aRwers da 

asabuTebs kvlevis 

mimdinareobis yvela 

etaps 

monacemebis 

aRricxva, 

kvlevis 

Sedegebis 

varaudi  

ver aRricxavs 

monacemebs,ver 

ayalibebs varauds 

usistemod 

aRricxavs 

monacemebs,ver 

asabuTebs 

varauds 

aRricxavs 

monacemebs,nawilobriv 

asabuTebs varauds 

sistematurad aRricxavs 

monacemebs, nawilobriv 

asabuTebs varauds 

monacemTa 

analizi da 

daskvna 

ver aanalizebs 

monacemebs da ver 

akeTebs Sesabamis 

daskvnebs 

nawilobriv 

aanalizebs 

monacemebs da 

zogjer akeTebs 

Sesabamis 

daskvnebs 

aanalizebs monacemebs 

da akeTebs Sesabamis 

daskvnebs 

aanalizebs 

monacemebs,gamosaxavs 

gamomsaxvelobiTi 

saSualebebiT, akeTebs 

dasabuTebul daskvnebs  

 

 

 

A   amocanis amoxsnis gza  qulebi          

ver poulobs amocanis amoxsnis raime gzas   1-3 

poulobs amocanis amoxsnis erT-erT gzas,iwyebs magram ver 

asrulebs amoxsnas 

  4-5 

poulobs amocanis amoxsnis gzas,mihyveba mas,Tumca xarvezebiT   6-7 

poulobs amocanis amoxsnis optimalur gzas da bolomde axdens mis 

realizebas 

  8-10 

 

 

 

 

jgufuri muSaobisas jgufis Sefasebis cxrili qulebi 

jgufis yvela wevrs Seaqvs wvlili davalebisaTvis Tavis 

garTmevis procesSi 

  0-1 
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jgufis wevrebi usmenen erTmaneTs da icaven rigiTobas   0-1 

ucvlian erTmaneTs ideebsa da informacias   0-1 

jgufis wevrebi mxolod sakiTxis irgvliv muSaoben   0-1 

jgufis wevrebi kargad TanamSromloben (arcerTi ar 

warmarTavs diskusias,azris gamoxatvis Tanabari pirobebia 

Seqmnili) 

  0-1 

jgufis wevrebi sagnobrivad marTebulad arTmeven Tavs 

davalebebs 

  0-1 

naSromis prezentaciisas warmoaCenen namuSevris mTavar ideebs   0-1 

arTmeven Tavs kritikul SekiTxvebs   0-1 

prezentaciis dros icaven drois limits   0-1 

saWiroebis SemTxvevaSi qmnian da iyeneben saganTa Soris 

kavSirs 

  0-1 

 

 

 

 

 

jgufuri   muSaobisas Sefasebis modeli 

  1-3   1-3  1-3   1-3 

jgufTan 

adaptireba 

izolirebuli

a jgufidan,ar  

monawileobs 

jgufis 

wevrebs Soris 

funqciebis 

ganawilebaSi 

bundovnad 

ayalibebs, ra 

unda da risi 

gakeTeba 

SeuZlia 

gaazrebuli aqvs 

Tavisi 

funqcia,axerxebs 

jgufis wevrebTan 

SeTanxmebas 

zedmiwevniT aqvs 

gaazrebuli Tavis 

funqcia da 

uproblemod 

uTanxmdeba 

jgufis wevrebs  

sakuTari 

funqciis 

Sesruleba 

ver asrulebs 

funqcias 

warmodgena 

aqvs Tavisi 

funqciis 

Sesaxeb, 

magram 

praqtikulad 

ar 

axorcielebs 

asrulebs Tavis 

funqcias nawilobriv 

asrulebs Tavis 

funqcias 

srulyofilad 

swrafva 

liderobisake

ucdis,rodis 

miuTiTeben-ra 

cdilobs,rac 

SeiZleba 

interesdeba jgufis 

sxva wevrebis 

racionalurad 

warmarTavs 



n gaakeTos naklebi 

samuSao 

Seasrulos.a

r 

ainteresebs 

jgufis sxva 

wevrebis 

saqmianoba 

saqmianobiTac,cdilob

s warmarTos 

racionalurad 

jgufis 

saqmianobas.SeuZli

a darwmuneba 

konkretuli 

sakiTxis 

ganxilvisas 

 

      M     moswavlis   TviTSefasebis  sqema 

kriteriumebi regularulad    

xSirad 

   

iSviaTad 

  

arasdros 

ar vamJRavneb interess gakveTilis msvlelobis 

mimarT 

    

maqvs agresiuli damokidebuleba  gakveTilis 

msvlelobis mimarT 

    

xels vuSli gakveTilis msvlelobas     

damoukideblad verTvebi gakveTilis msvlelobaSi     

Cemi aqtiuroba sxvas ar uqmnis problemebs     

viReb monawileobas jgufur da saklaso 

diskusiebSi 

    

vasruleb maswavleblis mier mocemul 

instruqcias 
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1 ქულა აყალიბებს მიზანს, არ შეუძლია გაკვეთილზე განხილული ძირითადი ცნებების ჩამოთვლა, 

არა აქვს წერითი დავალება,  ვერ ჩამოთვლის საჭირო მასალებს, აუდიტორია არ უსმენს. 

2 ქულა 

 არასწორად აყალიბებს მიზანს, ვერ აკეთებებს მონაცემების ანალიზს, ვერ აყალიბებ ვარაუდს, 

წერითი დავალება არა აქვს ან არასწორია. Aარ შეუძლია გაკვეთილზე განხილული ძირითადი 

ცნებების ჩამოთვლა, ვერ აკეთებს შესაბამის დასკვნებს, არასწორად ჩამოთვლიდ საჭირო 

მასალებს, ვერ იყენებს ტერმინს სათანადოდ, აუდიტორია არ უსმენს. 

3 ქულა 

არასწორად აყალიბებს მიზანს, არასწორად აკეთებებს მონაცემების ანალიზს, ვერ აყალიბებს 

ვარაუდს, წერითი დავალება  არასწორია. Aარ შეუძლია გაკვეთილზე განხილული ძირითადი 

ცნებების ჩამოთვლა, ვერ აკეთებს შესაბამის დასკვნებს, არასწორად ჩამოთვლიდ საჭირო 

მასალებს, ვერ იყენებს ტერმინს სათანადოდ, აუდიტორია არ უსმენს. 

4 ქულა 

ნაწილობრივ ფლობს ტერმინებს, მონაცემებს წარმოადგენს მხოლოდ სიტყვიერად, დავალება  

ნაწილობრივ სწორადაა შესრულებული, ნაწილობრივ სწორად აყალიბებს მიზანს, ჩამოთვლის 

საჭირო მასალის ნაწილს, ძირითAდი ცნებების შესახებ ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს, აკეთებს 

მონაცემთა ნაწილობრივ ანალიზს, აუდიტორიასთან ამყარებს კონტაქტს ნაწილობრივ. 

5 ქულა 

ნაწილობრივ ფლობს ტერმინებს, მონაცემებს წარმოადგენს მხოლოდ სიტყვიერად, დავალება  

ნაწილობრივ სწორადაა შესრულებული, ნაწილობრივ სწორად აყალიბებს მიზანს, ჩამოთვლის 

საჭირო მასალის ნაწილს, ძირითადი ცნებების შესახებ ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს, აკეთებს 

მონაცემთა ნაწილობრივ ანალიზს, აუდიტორიასთან ამყარებს კონტაქტს ნაწილობრივ. 

6 ქულა 
ფლობს ტერმინებს, აყალიბებს მიზანს, ჩამოთვლის ცვლად და დამოუკიდებელ სიდიდეებს, 

ჩამოთვლის ძირითად საჭირო მასალას, Aაყალიბებს თავის ვარაუდს. აკეთებს მონაცემთა 

ანალიზს და ძირითად დასკვნებს. იპყრობს აუდიტორიის ყურადღებას ნაწილობრივ. 

7 ქულა 

ფლობს ტერმინებს, მონაცემების წარმოდგენისას იყენებს ერთ თვალსაჩინო საშუალებას, 

აყალიბებს მიზანს, ჩამოთვლის ცვლად და დამოკიდებულ სიდიდეებს, ჩამოთვლის ძირითად 

საჭირო მასალას. Aყალიბებს და ნაწილობრივ ასაბუთებს თAვის ვარაუდს, აკეთEბს 

მონაცემთა ანალიზს და ძირითAდ დასკვნებს.იპყრობს აუდიტორიის ყურადღებას. 

8 ქულა 

ფლობს ტერმინებს. Mმონაცემებს წარმოადგენს სხვადასხვა საშუალებით, სრულყოფილად 

აყალიბებს მიზანს, ჩამოთვლის ყველა საჭირო მასალას და აღჭურვილობას, აყალიბებს და 

ასაბუთებს თავის ვარაუდეს, აკეთებს მონაცემთA ანალიზს და სრულფასოვან დასკვნებს, 

აყალიბებს ძირითAდ ცნებებს. საკითხის გადაწყვეტასს უდგება შემოქმედებითად. გააჩნია 

საკუთარი ხედვა. წერითი დავალება სწორადაა შესრულებული. იპყრობს აუდიტორიის 

ყურადღებას 

9 ქულა 

ფლობს ტერმინებს, იყენებს ადეკვატურად ყველა შემთხვევაში. მონაცემებს წარმოადგენს 

სხვადასხვა საშუალებით, სრულყოფილად აყალიბებს მიზანს, განსაზღვრავს სპეციფიკურ 

დეტალებს, ჩამოთვლის ყველა საჭირო მასალას და აღჭურვილობას, აყალიბებს და ასაბუთებს 

თავის ვარაუდს აკეთებს მონაცემთა ანალიზს და სრულფასოვან დასკვნებს, აყალიბებს 

ძირითად  ცნებებს, მსჯელობს ამ ცნებების შესახებ და აკავშირებს ერთმანეთშ. საკითხის 

გადაწყვეტას უდგება შემოქმედებითად.გააჩნია საკუთარი ხედვა.წერითი დავალება 

სწორადაა შესრულებული. იპყრობს აუდიტორიის ყურადღებას. 

10 ქულა 

ფლობს ტერმინებს, იყენებს ადეკვატურად ყველა შემთხვევაში. Mმონაცემებს წარმოადგენს 

სხვადასხვა საშუალებით, სრულყოფილად აყალიბებს მიზანს, განსაზღვრავს სპეციფიკურ 

დეტალებს, ჩამოთვლის ყველა საჭირო მასალას და აღჭურვილობას, აყალიბებს და ასაბუთებს 

თავის ვარაუდს აკეთებს მონაცემთა ანალიზს და სრულფასოვან დასკვნებს, აყალიბებს 

ძირითად  ცნებებს, მსჯელობს ამ ცნებების შესახებ და აკავშირებს ერთმანეთშ. საკითხის 

გადაწყვეტად უდგება შემოქმედებითად, დავალება  გამდიდრებულია სხვადასხვა 

საინფორმაციო წყაროებიდან  მოპოვებული მასალით. გააჩნია საკუთარი ხედვა. წერითი 

დავალება სწორადაა შესრულებული. იპყრობს აუდიტორიის ყურადღებას. Aახდენს 

ზეგავლენას. 



ს.ს.ი.პ.  თბილისის  N45–ე  საჯარო  სკოლა 

                                                                დამტკიცებულია კათედრის  

                                                       სხდომაზე ოქმი N  1 

                          თარიღი   ____4.09.2015 
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საზოგადოებრივ მეცნიერებებში მოსწავლეები  ფასდება შემდეგი კომპონენტების მიხედვით: 

ა)საშინაო დავალება; 

ბ) საკლასო დავალება; 

გ) შემაჯამებელი დავალება 

ა)   საშინაო დავალებები 

ფასდება შემდეგი უნარ–ჩვევები: 

 პრობლემის გააზრების; 

 ინფორმაციის მოპოვებისა და ორგანიზების; 

 თანამშრომლობის; 

 პრობლემის გადაჭრის; 

 შემოქმედებითობის;  

 ისტორიული დროის გაგების; 

 კვლევის; 

 ისტორიულ– გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენებისა და შექმნის; 

უნარ–ჩვევები ფასდება შემდეგი  აქტივობებით: 

 ახსნილი ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით; 

 ნამუშევრის ორგანიზების ხარისხით; 

 ნამუშევრის ენობრივი გამართულობით; 

 ისტორიულ– გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენებისა და შექმნის; 

 

ბ) საკლასო დავალება; 

ფასდება შემდეგი უნარ–ჩვევები: 

 პრობლემის გააზრების; 

 ინფორმაციის მოპოვებისა და ორგანიზების; 

 თანამშრომლობის; 

 სივრცეში ორიენტაციის; 

 ისტორიულ– გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენებისა და შექმნის; 

 საზოგადოებრივ  ცხოვრებიაში აქტიური მონაწილეობის; 

უნარ–ჩვევები ფასდება შემდეგი  აქტივობებით: 

 ახსნილი ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით; 

 დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით; 

 პრეზენტაციით; 

 დროის ლიმიტის დაცვით; 

 დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით 



 

 

გ) შემაჯამებელი დავალება 

ფასდება შემდეგი უნარ–ჩვევები: 

 პრობლემის გააზრების; 

 ინფორმაციის მოპოვებისა და ორგანიზების; 

 თანამშრომლობის; 

 სივრცეში ორიენტაციის; 

 ისტორიულ– გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენებისა და შექმნის; 

 საზოგადოებრივ  ცხოვრებიაში აქტიური მონაწილეობის; 

უნარ–ჩვევები ფასდება შემდეგი  აქტივობებით: 

 საკონტროლო სამუშაოთი; 

 ტესტირებით; 

 რეფერატით; 

 ისტორიულ–გეოგრაფიული სასუალებების შექმნით; 

 ნაშრომის პრეზენტაციით 

რუბრიკების ნიმუშები: 

პრეზენტაცია 

შეფასება          1–2           3–5           6–7         8–10 

საინტერესო 

შესავალი 

ტრაფარეტული 

და უინტერესოა 

არის მცდელობა 

აუდიტორიის 

დაინტერესების 

საინტერესოდ არის 

მიწოდებული 

 მოძიებული აქვს 

დამატებითი მასალა, 

რაც მას ეფექტურს 

ხდის 

თემის გასაგებად 

წარმოდგენა 

დარღვეულია 

ლოგიკა და 

ბუნდოვანია 

ნაწილობრივ 

გასაგებია და 

განმარტებას 

მოიტხოვს 

ლოგიკურად არის 

აგებული, შეინიშნება 

მცირედი ხარვეზები 

თემა ლოგიკურად 

არის აგებული, 

წარმოდგენილი 

საკითხები ნათელი 

და გასაგებია 

საუბარი დაბნეულია და 

გაუგებრად 

საუბრობს 

ხშირად ჩერდება 

და იმეორებს 

ერთსა და იმავეს 

გამართული და 

გასაგებია 

გამართული და 

გასაგებია, არ 

ორჭოფობს, საუბრობს 

დარწმუნებით 

დასკვნები არ არის 

გაკეთებული 

დასკვნები 

გაუმართავი და 

ულოგიკოა 

ლოგიკურია, კარგად 

არის 

ჩამოყალიბებული 

 ლოგიკურია და 

კარგად არის 

ჩმოყალიბებული და 

ორიგინალური 

აუდიტორიასთან 

კონტაქტი 

ვერ ამყარებს 

კონტაქტს 

პერიოდულად 

ცდილობს 

კონტაქტს 

გრძნობს და ამყარებს 

კონტაქტს 

კარგად ფლობს 

კომუნიკაციის უნარს 

თვალსაჩინოების 

გამოყენებ 

არ იყენებს  იყენებს მწირედ იყენებს დიაგრამებსა 

და ცხრილებს 

იყენებს ახალ 

ტექნოლოგიებს (მათი 

არსებობის 

პირობებში) 
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პასუხები 

აუდიტორიის 

შეკითხვებზე 

უჭირს პასუხის 

გაცემა 

პასუხები არ არის 

გამართული 

თითქმის ყველა 

კითხვას პასუხობს 

პასუხობს ყველა 

კითხვას 

                                       

რეფერატის შეფასების რუბრიკა 

1. მიზანი/თეზისი  – კვლევის შედეგად გამოთქმული ძირითდი 

იდეა 

       

    1 

 

2. რეფერატის ორგანიზება       

    1 

 

3. შინაარის კორექტულობა, ფაქტობრივი საიმედოობა  

    2 

 

4. ენობრივი  გამართულობა  

    0 

 

5. კვლევა      

    2 

 

6. ილუსტრაციები/თვალსაჩინოებები  

    1 

 

7. შეთავაზებული მოსაზრების არგუმენტებითა და მაგალითებით 

გამყარება 

   

    1 

 

8. დასკვნები     

    1 

 

     ჯამი      9  

ისტორიული და გეოგრაფიული საშუალებების (რუკა, ცხრილი, გრაფიკი, დიაგრამა ) 

გამოყენება და შექმნა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ნიშნი             1–4             5–7           8–10 
რუკის კითხვა, 

წყაროზე მუშაობა    

 

 

 

 

 

გეოგრაფიული და 

ისტორიული 

საშუალებების 

გამოყენება  

 

 

 

 

გეოგრაფიული და 

ისტორიული 

საშუალებების შექმნა 

 

 

 

 

წყაროს მთავარი 

საკითხის (საკითხები) 

და ავტორის მიზნების 

განსაზღვრა 

წაკითხული ინფორმაცია 

ერთ ან რამდნეიმე 

ელემენტისგან შედგება  

 

 

 

 

უჭირს ადეკვატური 

მონაცემების შეგროვება ან 

მისი ინფორმაცია 

არასანდოა 

 

 

 

 

სიმბოლოები ძირითადად 

უზუსტოდაა დატანილი და 

ინფორმაცია არ არის სანდო, 

არა აქვს სათური და 

ლეგენდა 

 

 

 

არ ცდილობს განსაზღვროს 

წყაროს მთვარი საკითხი 

ესაჭიროება მითითებები 

როგორ მოიპოვოს საჭირო 

ინფორმაცია, მოიპოვებული 

ინფორმაცია, არასრულია და 

ზოგჯერ უზუსტო  

 

 

ერევა საშუალებების 

თემატური დანიშნულება, 

სრულად ვერ მოიპოვებს  და 

ამუშავებს ინფორმაციას   

 

 

 

 

ზოგი სიმბოლო არ არის 

სათნადო ადგილას დატანილი 

და ინფორმაცია არაზუსტია ან  

არ არის სრული, ლეგენდა არაა 

სრული 

 

 

 

ზოგადად, აღწერს ერთერთ 

საკითხს, რომელსაც ეხება 

წყარო 

დამოკიდებულად და 

სრულიად მოიპოვებს 

ინფორმაციას 

 

 

ასხვავებს სხვადასხვა 

ტიპის საშუალებებს 

თმატიკის მიხედვით და 

შეუძლია მათგან საჭირო 

ინფორმაციის მოპოვება. 

ინფორმაციის შედარება, 

რანჟირება და 

ინტერპრეტაცია  ტექსტად 

ან სხვა საშუალებად    

 

ინფორმაცია დააქვს 

სათნადო ადგილას, 

სიმბოლოების სწორი 

გამოყენებით დააქვს 

სათური და ლეგენდის სხვა 

ელემენტები.  დატანილი 

ინფორმაცია კარგად 

აღქმადია 

განსაზღვრავს მთვარ 

საკითხს, ესმის ავტორის 

მიზნები, გამოაქვს  

წყაროდან მეორადი 

ინფორმაცია 
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დისკუსიის რუბრიკის შეფასების ცხრილი 

 III დონე (8–10 ქულა) II დონე (5–7 ქულა) I დონე (1–4 ქულა) 

მოსმენა ყოველთვის უსმენს 

და თვალყურს 

ადევნებს ორატორს 

 ხშირად უსმენს და 

უყურებს ორატორს 

იშვიათად უსმენს და 

უყურებს ორატორს 

საუბარი მკაფიოდ მეტყველებს 

და უყურებს 

მსმენელებს 

მეტყველება 

ძირითადად 

გასაგებია, უყურებს 

მსმენელებს 

მეტყველება არა 

მკაფიოა, მსმენელებს 

უჭირთ გაგება 

არავერბალური 

კომუნიკაცია 

შეუძლია 

ადეკვატურად 

აღიქვას  და  

გამოიყენოს 

არავერბალური 

კომუნიკაციის 

ფორმები (თვალით, 

ჟესტებით, 

გამომეტყველებით, 

ხმით) 

 

ხშირად შეუძლია 

დაამყაროს არა 

ვერბალური 

კონტაქტი 

 

იშვიათდ იყენებს 

არავერბალურ 

კომუნიკაციიების 

ფორმებს 

მონაწილეობა უჩვენებს ინტერესს 

დისკუსიის 

თემისადმი საჭირო 

კომენტარებითა და 

აზრების გამოთქმით 

ძირითადად 

გამოხატავს 

ინტერესს, 

კომენტარები და 

აზრები ყოველთვის 

არაა თემის გარშემო 

მცირე ინტერესი აქვს. 

არ გამოხატავს ან ვერ 

უკავშირებს თვის 

მოსაზრებებს 

სადისკუსიო თემას 

კოოპერაცია თნამშრომლობს 

თნაკლასელებთნ, 

აცლის სხვებს აზრის  

გამოთქმას და იცავს 

დისკუსიის  წესებს 

ძირითადად 

თნამშრომლობს 

თნაკლასელებთან, 

ერთვება სხვის 

საუბარში, 

ძირითადად იცავს 

დისკუსიის წესებს 

შვიათდ 

თანამშრომლობს და 

იცავს დისკუსიის 

წესებს 

პირობების 

არგუმენტირება  

მოსაზრება 

ორიგინალურია და 

გამყარებულია 

პაქტებით, არის 

ლოგიკური კავშირი 

საკითხთან 

მოსაზრების 

გასამყარებლად 

გამოყენებულია 

სადაო  პაქტები და 

ცნებები 

მოსაზრება 

მოკლებულიალოგიკურ 

კავშირს საკითხთნ და 

არ არის გამყარებული 

ფაქტებით 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

პროექტის შეფასების განზოგადებული ცხრილი (რუბრიკა) 

 ელემენტარული 1 ქულა მისაღები 2 ქულა  ოსტატური  3ქულა 

1. მიზანი არ არის კარგად  

გამოკვეთილი, 

ბუნდოვანია 

ხდება ერთ მიზანზე 

პოკუსირება 

კარგად გამოკვეთილი 

მიზნები, მარტივად 

აღსაქმელი 

2. ორგანიზება სუსტად ორგანიზებული, 

არ არის იდეებს შორის 

ლოგიკური ჯაჭვი, რაც 

აბნევს მკითხველს / 

მსმენელს 

გააზრებულია 

თნმიმდევრულობა, 

ორგანიზების ნიშნებით, 

ძოგი   გადასვლა იდეებს 

შორის არის მარტივი, ზოგი 

გაუგებარი 

კარგად ორგანიზებული 

ფორმატი, ლოგიკური 

გადასვლა ერთი იდეიდან 

მეორეზე, ორგანიზება ზრდის 

პროექტის ექტურობას 

3. შინაარსის 

კორეკტულობა  

გვხვდება  ხშირი 

შეუსაბამობა, მცდარი 

ინფორმაცია, შეყავს 

შეცდომაში მკითხველი / 

მსმენელი 

ძირითადად კორექტულია, 

ზოგიერთი შუსაბამო ან 

მცდარი ინფორმაციით 

მთლიანად კორექტული, 

ფაქტები ზუსტი და მკაფიო 

4. ენობრივი 

გამართულობა 

ემობრივად გაუმართავი, 

ხშირი შეცდომებით 

ენობრივად გამართული, 

მცირე შეცდომებით 

ენობრივად გამართული, 

დაცულია პუნქტუაციის 

ნიშნები 

5. კვლევა კვლევა არა ეფექტურადაა 

დაგეგმილი, 

გამოყენებული წყარო არ 

არის სანდო, ანალიზი 

ზედაპირულია 

კვლევა დაგეგმილია, მაგრამ 

ჯგუფის პოტენციალი 

მთლიანად არ არის 

გამოყენებული, 

შეზღუდული რაოდენობის 

წყაროებია გამოყენებული,  

ანალიზი მისაღებია 

კვლევა სწორად არის 

დაგეგმილი, გამოყენებულია 

არაერთი წყარო 

(ავტორიტეტული კვლევები 

და მოპოვებული მასალები 

საველე კვლევიდან) და 

ანალიზი სიღრმისეულია 

6. თვალსაჩინოებე

ბი 

თვალსაჩინოებები ხშირად 

შინაარსთნ შეუსაბამოა, ან 

არ არის ჯგუფის მიერ 

შექმნილი 

თვალსაჩნოებების კავშირი 

შინაარსთან არის, მაგრამ 

ერთპეროვანია, გამოიყენება 

მოძიებული და ჯგუფის  

მიერ შექმნილი 

მრავალფეროვანი, შინაარსის 

შესატყვისი, აკურატიულად 

შესრულებული 

7. შემოქმედობით

ბა 

მცირე შმოქმედებითი 

ენერგიის დანახარჯი 

ჯგუფის მხრიდან 

ძგჯერ ჩანს  ჯგუფის 

ორიგინალური აზრები და 

ეხმარება პროექტის უკეთ 

წარმოჩენაში 

ჩანს ჯგუფის ორიგინალობა, 

სიახლე და თვისებური ხედვა, 

რაც პროექტს საინტერესოს 

ხდის  

8. კავშირები 

საგნებთან  

არ ჩანს ჯგუფის 

კომპეტენცია საგანში, 

გვხვდება ფაქტების 

უზუსტო 

ინტერპრეტირება 

არის მოსაზრების  კავშირი 

ერთ ან ორ საგნიდან 

მიღებულ ცოდნასთნ 

ხდება მთავარი მოსაზრებების 

დაკავშირება სხვადასხვა 

საგნებიდან მიღებულ  

ცოდნასთან, რაც მიუთითებს 

მრავალი მიმართულებით 

ჯგუფის კომპეტენტურობაზე  

9. დასკვნები არ არის ჩამოყალიბებული 

დასკვნები 

დასკვნები 

ჩამოყალიბებულია კვლევის 

ადეკვატურად, მაგრამ არ 

არის მკაფიო 

დასკვნებში არის  სიახლე 

(ორიგინალობა), ლოგიკური 

კავშირი კვლევასთან და 

ჩამოყალიბებული მკაფიოდ 
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10. პრეზენტაცია ეფექტურად არ არის 

წარმოჩენილი პროექტის 

არსი, უჭირს აზრის 

ჩამოყალიბება და 

პასუხების გაცემა, არ 

არიუს მიზნობრივად 

გამოყენებული 

თვალსაჩნოებები 

ბუნდოვნად 

ჩმოყალიბებული პროექტის 

არსს, იყენებს 

თვალსაჩნოებებს, პასუხობს 

შეკითხვების უმეტესობას 

ნათლად ჩმოყალიბებული 

პროექტის არსი, მკაფიო 

მეტყველება, აუდიტორიაზე 

გათვლილი, ძირითადი 

იდეებია გაშლილი, იუენებს 

თვალსაჩინოებებს და 

პასუხობს ყველა კითხვას 

    

ჯგუფური მუშაობის შეფასების ცხრილი 

 მოსწავლის სახელი, გვარი 

 1. 2.  3.  4. 5. 6. 

ყველა ჯგუფის წევრს შეაქვს წვლილი დავალებისთვის 

თავის გართმევაში 

      

ჯგუფის წევრები უსმენენ ერთმანეთს და იცავენ 

რიგითობას 

      

უცვლიან ერთმანეთს იდეებს  და ინფორმაციას       

ჯგუფის წევრები მხოლოდ საკითხის ირგვლივ მუშაობენ       

ჯგუფის წევრები კარგად თანამშრომლობენ (არცერთი არ 

წარმართავს დისკუსიას, აზრის გამოხატვის თანაბარი 

პირობებია შექმნილი) 

      

ჯგუფის წევრები საგნობრივად  მართებულად ართმევენ 

თავს დავალებას 

      

ნაშრომის პრეზენტაციისას წარმოაჩენენ ნამუშევრების 

მთავარ იდებს  

      

ართმევენ თავს კრიტიკულ შეკითხვებს       

პრეზენტაციის დროს იცავენ დროის ლიმიტს          

საჭიროების შემთხვევაში ქმნიან და იყენებენ ისტორიულ–

გეოგრაფიულ საშუალებებს 

      

 ჯამი       

შემაჯამებელი ნაშრომის შეფასების ცხრილი 1 

შეფასება         1–2         3–5         6–7        8–10 

1. სათაური ძალიან ზოგადია მკაფიოდ არ 

პასუხობს თემას 

კონკრეტულია კონკრეტულია 

2. თეზისი* 
არ არის 

ჩამოყალიბებული 

არადამაჯერებელია კარგადაა 

ჩამოყალიბებული 

კარგადაა 

ჩამოყალიბებული 

3. შინაარსი 
გაუმართავია ფაქტები და 

მაგალითები 

არასაკმარისი 

რაოდენობითაა 

მოცემული 

ფაქტები დეა 

მაგალითები 

კარგად ვერ 

ამყარებენ 

თეზისში 

ჩამოყალიბებულ 

იდეას  

ფაქტები და 

მაგალითები 

კარგად ამყარებენ 

თეზისში 

ჩამოყალიბებულ 

იდეას 

4. დასკვნა 
არ აქვს დასკვნა დასკვნა 

არასრულია,  არის 

მხოლოდ თხრობა  

დასკვნაში 

მხოლოდ 

გამეორებულია 

თეზისი 

დასკვნაში 

შეჯამებულია 

თეზისი 

5. სამეცნიერო 
არ აქვს  არ აქვს  გამართულია გამართუილა 



აპარატი** 

6. ენობრივი 

გამართულ

ობა 

გაუმართავია არის ენობრივი 

შეცდომები 

გამართულია  გამართულია 

 * ნაშრომის ძირითადი იდეა (მოსწავლის მთავარი არგუმენტი ანუ საკითხისადმი თავისი 

პოზიცია), რომელიც ნაშრომის შსავალშივე უნდა იყოს აღნიშნული. 

 ** ამ შემთხვევაში სქოლიოები და ნაშრომის ბოლოს მოცემულიგამოყენებული 

ლიტერატურის სია. 

 

 

 

მასწავლებელთა თვითშეფასების ფურცელი 

 მცირედ საშუალოდ მთლიანად 

გადავდივარ მოსწავლეებთან თანამშრომლობის 

ფორმაზე 

   

ვიკვლევ მოსწავლეთა საჭიროებებს    

ვეხმარები მოსწავლეებს სიძნელეების 

გადალახვაში 

   

სასწავლო პროცესს წარვმართავთ დასახული 

მიზნების მისაღწევად 

   

ვთანამშრომლობ კოლეგებთან    

 

moswavlis   TviTSefasebis  sqema 

kriteriumebi regularulad     

xSirad 

   iSviaTad   arasdros 

ar vamJRavneb interess 

gakveTilis 

msvlelobis mimarT 

    

maqvs agresiuli 

damokidebuleba  

gakveTilis 

msvlelobis mimarT 

    

xels vuSli 

gakveTilis 

msvlelobas 
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damoukideblad 

verTvebi gakveTilis 

msvlelobaSi 

    

Cemi aqtiuroba sxvas 

ar uqmnis problemebs 
    

viReb monawileobas 

jgufur da saklaso 

diskusiebSi 

    

vasruleb 

maswavleblis mier 

mocemul instruqcias 

    

 

 

საზოგადოებრივ–მეცნიერებათა კათედრა 

1 ქულა 
მოსწავლე ესწრება გაკვეთილებს, მაგარამ არასდროს მონაწილეობს გაკვეთილის 

მსვლელობაში. 

2 ქულა ნაწილობრივ ერთვება სასწავლო პროცესში, მაგრამ არ აქვს სასწავლო ნივთები 

3 ქულა ინდიფერენტულია, უინიციატივო. ფრაგმენტულად ერთვება სასწავლო პროცესში 

4 ქულა აქვს სუსტი თეორიული ცოდნა, არ ასრულებს დავალებებს 

5 ქულა სუსტი თეორიული ცოდნა, ასრულებს საშინაო და საკლასო დავალებებს 

6 ქულა 
აქვს თეორიული ცოდნა, აქვს ხარვეზები საშინაო და საკლასო დავალებებში, არ 

აქვს არგუმენტირების უნარი. 

 

7 ქულა 

აქვს თეორიული ცოდნა, მსჯელობს არგუმენტირებულად, ასრულებს საშინაო და 

საკლასო დავალებებს, მაგარამ არასისტემატიურად 

8 ქულა 

აქვს თეორიული ცოდნა, სისტემატიურად ასრულებს საშინაო და საკლასო 

დავალებებს, მსჯელობს არგუმენტირებულად, შეუძლია ინფორმაციის მოძიება, 

მაგრამ სუსტია განვლილი მასალის ანალიზში. 

9 ქულა 

აქვს თეორიული ცოდნა, ასრულებს სისტემატიურად საშინაო და საკლასო 

დავალებებს, აქვს არგუმენტირებულად მსჯელობის უნარი, ადგენს მიზეზ-

შედეგობრივ კავშირებს მოვლენებსა და ფაქტებს შორის. აქტიურად მონაწილეობს 

საკლასო დისკუსიებში და პროექტებში. აქვს ხარვეზები ორგანიზებულობის 

მხრივ 

10 ქულა 
აქვს თეორიული ცოდნა, ასრულებს სისტემატიურად საშინაო და საკლასო 

დავალებებს, აქვს არგუმენტირებულად მსჯელობის უნარი, ადგენს მიზეზ-

შედეგობრივ კავშირებს მოვლენებსა დაფაქტებს შორის, აქტიურად მონაწილეობს 



დისკუსიებში და პროექტებში, აქვს ურთიერთანამშრომლობის უნარი, 

მონაწილეობს სასკოლო ოლიმპიადებსა და პროექტებში. არ აქვს ხარვეზები 

ორგანიზებულობის მხრივ. 

 

                                       ს.ს.ი.პ.   თბილისის  N45–ე  საჯარო  სკოლა 

                                                                                                              დამტკიცებულია კათედრის  
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   მუსიკაში მოსწავლე ფასდება შემდეგი კომპონენტების მიხედვით: 
 შეფასება მუსიკაში 
 

შეფასების კომპონენტები  

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები 

ფასდება შემდეგი ცოდნა და უნარები: 

 მუსიკალური ხელოვნების ნასწავლი ნიმუშების ცოდნა; 

 მუსიკის ისტორიისა და თეორიის ზოგადი საკითხების ცოდნა; 

 მუსიკალური დამწერლობის ცოდნა; 

 მუსიკალური ტერმინოლოგიის ცოდნა; 

 მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 

 შემოქმედებითობა; 

 იმპროვიზაციულობა; 

 მუსიკის მოსმენის ჩვევა; 

 მუსიკალური სმენა; 

 მუსიკალური მეხსიერება; 

 რიტმის გრძნობა; 

 წარდგენის (პრეზენტაციის) უნარი; 

 სოციალური უნარები; 

 საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარი; 

 ტოლერანტობა. 

ცოდნა და უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი აქტივობებით: 

საშინაო დავალებები 

 მასალის მოძიება;  

 რეფერატის მომზადება; 

 რეცენზიის დაწერა;  

 ტექსტის (ლიტერატურული და სანოტო) დასწავლა; 

 დავალების შესრულება მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით და ა. შ. 

საკლასო დავალებები 

 

 შემოქმედებით საქმიანობაში მონაწილეობა: სიმღერა, იმპროვიზაცია, მუსიკალურ-

დრამატულ კომპოზიციები, მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების შექმნა;  

 კონცერტის, წარმოდგენის რეპეტიციებში მონაწილეობა; 

 პროექტის მომზადება; 

 მუსიკის მოსმენა და ამასთან დაკავშირებული დავალებების შესრულება; 

 საკუთარი და სხვისი შესრულების / შემოქმედების  განხილვაში მონაწილეობა; 

 მუსიკალური ნაწარმოების კონტექსტის განხილვა;   

 სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვა და მომზადება; 

 საკუთარი ნაშრომის, შემოქმედებითი საქმიანობის წარდგენა; 

 სხვადასხვა  დავალების  შესრულებისას მუსიკალური  დამწერლობის  გამოყენება და ა. 

შ. 

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების  შედეგს. ამ 

კომპონენტში უნდა შემოწმდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) 

შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის 

დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს მუსიკის სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და 

უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს მუსიკის  

სტანდარტებით განსაზღვრულ  შედეგებს. 



შემაჯამებელ დავალებათა  ტიპები: 

 

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება 

თარიღი:                                               სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა: 

 
მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელი 

ქულა 

 ორგანიზებულობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტექნიკის (ხმის, 

სხეულის 

მოძრაობის, მიმიკის) 

და მხატვრულ–

გამომსახველობითი 

საშუალებების 

ფლობა 

 

 

შემოქმედებითობა 

(რამდენად 

ეფექტურად 

იყენებს სხეულს, 

ხმას, მიმიკას, 

მხატვრულ–

გამომსახველობით 

ხერხებს 

ჩანაფიქრის 

თანამშრობლობა 

ჯგუფური 

მუშაობის დროს 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქულათა 

მაქსიმალური 
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 სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა 

მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. მუსიკის შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს: 

 კონცერტი/ წარმოდგენა; 

 ვიქტორინა; 

 მოხსენება-რეფერატი;  

 ლექცია-კონცერტი; 

 პრეზენტაცია; 

 ტესტირება; 

 გამოცდა; 

 პროექტი. 

მოსწავლის მიერ შესრულებული პროექტის სავარაუდო თემები:  

თემატური წარმოდგენის/კონცერტის გამართვა; ტელეგადაცემის, რადიოგადაცემის, 

სპექტაკლის მომზადება; გაზეთის, ჟურნალის, სანოტო ალბომის მომზადება; კლიპის გადაღება 

სიმღერის, მუსიკალური ნაწარმოების ან სხვა თემაზე; სკოლაში ცნობილი კომპოზიტორის, 

მომღერლის, რეჟისორის მიწვევა, შეხვედრის ორგანიზება და წარმართვა და ა. შ. 

რუბრიკების ნიმუშები: 

 

შემაჯამებელი ქულა არის ოთხი კრიტერიუმი მიხედვით მიღებული ქულების საშუალო 

არითმეტიკული. თუ სამუშაო ინდივიდუალურად სრულდება, კრიტერიუმი – 

„თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს“ ამოვარდება და შამუშაო შეფასდება დანარჩენი 

სამი კრიტერიუმის მიხედვით 

 

 

0,1 

 

1,2,3 

გადმოსაცემად 

 

1,2,3,4 

 

 

1,2 

რაოდენობა 10 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      



 

ქულები 

 

1–4 5–8 9–10 

თავიდან ბოლომდე 

ასრულებს ტექსტს 

სუფთად ინტონირებს, 

ითვალისწინებს დინამიკურ 

ნიშნებს 

ასრულებს საკუთარი 

ინტერპრეტაციით, რისთვისაც 

იყენებს სხვადასხვა 

მხატვრულ–გამომსახველობით 

საშუალებებს 

 

მუსიკალური ნაწარმოების შესრულების ანალიზის შეფასება 

თარიღი:                                                                ნიმუში:                                       ავტორი: 

 

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელი 

ქულა 

 აღწერს 

ნაწარმოებს და 

მისი შესრულების 

ზოგად სტილს 

 

 

 

1,2,3 

აანალიზებს 

გამოყენებულ 

მხატვრულ–

გამომსახველობით 

საშუალებებს 

 

1,2,3 

აფასებს 

შესრულებას და 

ასაბუთებს 

საკუთარ ხედვას 

 

 

 

1,2,3,4 

 

 

 

ქულათა 

მაქსიმალური 

რაოდენობა 10 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

 

 

 

 

 

საპრეზენტაციო უნარების შეფასება 

 

თარიღი:                                                     პრეზენტაციის სახეობა: მოხსენება–რეფერატი 
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მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელი 

ქულა 

 სათქმელის 

ნათლად და 

გასაგებად 

გადმოცემა, 

კონტაქტი 

აუდიტორიასთან 

 

 

 

1,2,3 

თვალსაჩინოებისა 

და ტექნიკური 

საშუალებების 

გამოყენება 

 

 

 

 

1,2,3,4 

კითხვებზე 

ადეკვატური 

პასუხის გაცემა 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

ქულათა 

მაქსიმალური 

რაოდენობა 10 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

საკლასო მსჯელობაში მონაწილეობის შეფასება 

 

თარიღი:                                                     მსჯელობის თემა: 

 

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელი 

ქულა 

 აქტიური 

მონაწილეობა 

 

 

 

1,2,3 

საკუთარი აზრის 

დასაბუთება 

 

 

 

1,2,3,4 

სხვისი აზრის 

მიმართ 

პატივისცემის 

დემონსტრირება 

 

1,2,3 

 

 

 

ქულათა 

მაქსიმალური 

რაოდენობა 10 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

 



რას ითვალისწინებს თითეული კომპონენტი 

სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში/შრომით სწავლებაში 

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები 

 

   ა) გაკვეთილზე ჩართულობა 

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

გაკვეთილებზე დასწრება, საკლასო დავალებებსა და აქტივობებში მონაწილეობა 

   ბ) საშინაო დავალებები 

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი დავალებების მიხედვით: 

მასალის მოძიება, რეფერატი, პრაქტიკული სამუშაო 

   გ) მიმდინარე საკლასო დავალებები 

მოიცავს შემდეგი ტიპის აქტივობებს: 

1. კონკრეტული პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება ან ნამუშევრის შექმნა გარკვეულ 

თემაზე, რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

 ორგანიზებულობა (სისტემურობა, დროის ლიმიტის დაცვა, საჭირო მასალის, 

აღჭურვილობის ქონა); 

 ტექნიკის, მასალის ფლობა; 

 შემოქმედებითობა (გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი 

ხელწერის, ხედვი, დემონსტრირება); 

 თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს. 

2. საკუთარი და სხვისი ნამუშევრების განხილვაში მონაწილეობა; 

3. გარკვეული ეპოქის, შემოქმედის ან ხელოვნების ნიმუშის ანალიზში ან მის ირგვლივ 

მსჯელობაში მონაწილეობა, რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების 

მიხედვით: 

 აქტიური მონაწილეობა; 

 საკუთარი აზრის დასაბუთებულად წარმოჩენა; 

 სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება. 

4. საკუთარი და სხვების ნამუშევრების პრეზენტაცია (აუდიტორიისთვის წარდგენა), 

რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

 სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, აუდიტორიასთან კონტაქტი; 
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 თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება; 

 კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა. 

 შემაჯამებელი დავალებები 

შეიძება შეფასდეს შემდეგი აქტივობებით: 

საკონტროლო/გამოცდა/ტესტირება/გამოფენა/ მოხსენება–რეფერატი გარკვეული 

ეპოქის, შემოქმედის შესახებ). 

ა) პროექტები 

პროექტის სავარაუდო თემები: 

ექსპოზიციის, ტელეგადაცემის, რადიოგადაცემის, სპექტაკლის მომზადება; გაზეთის, 

ჟურნალის, წიგნის მაკეტის დამზადება; სკვერის კეთილმოწყობა, სკოლის, საკლასო 

ოთახის, ინტერიერის დიზაინის შექმნა და სხვა.) 

პროექტის შესრულების დროს ფასდება შემდეგი აქტივობები: 

პროექტის იდეის განსაზღვრა, პროექტის დაგეგმა, ფუნქციების განაწილება; ორგანიზება, 

ფინანსური გათვლა, სპონსორების მოძიება, საზოგადოებასთან ურთერთობა, მასალით 

მომარაგება, მუსიკალური გაფორმება, რეჟისურა, სცენოგრაფია, დიზაინი: კოსტუმი, 

დეკორაცია, გრიმი, რესურსის შექმნა, წარმოდგენაში მონაწილეობა (მსახიობი, წამყვანი, 

გამნათებელი, მუსიკოს–შემსრულებელი და ა.შ.), წარდგენა და სხვა. 

 დამატებითი კომპონენტი, რომელიც არა უმეტეს საერთო შეფასების 10%–ია და 

რომელიც მოსწავლეების მიერ დგინდება (მაგ. ორგანიზებულობა, შემოქმედებითბა, 

ჯგუფში ეფექტური მუშაობა და სხ 

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება 

თარიღი:                                                     სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა: 

 

მოსწავლ

ე 

შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელ

ი ქულა 

 ორგანიზებულო

ბა (დროის 

ლიმიტის დაცვა, 

საჭირო 

აღჭურვილობის 

ქონა) 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

მასალის, ტექნიკის 

და მხატვრულ–

გამომსახველობით

ი საშუალებების 

ფლობა 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

შემოქმედებითობ

ა, ანუ რამდენად 

ეფექტურად 

იყენებს ტექნიკას, 

მასალას და 

მხატვრულს–

გამომსახველობი

თ ხერხებს 

ჩანაფიქრის 

გადმოსაცემად 

 

 

1,2,3 

თანამშრომლობ

ა ჯგუფური 

მუშაობის 

დროს 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

ქულათა 

მაქსიმალურ

ი რაოდენობა 

10 

 

 

 

 

 

 

1.      

2.      



3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

რუბრიკების ნიმუშები: 

შემაჯამებელი ქულა არის ოთხი კრიტერიუმის მიხედვით მიღებული ქულების 

საშუალო არითმეტიკული თუ სამუშაო ინდივიდუალურად სრულდება, ბუნებრივია, 

კრიტერიუმი „თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს“ ამოვარდება და სამუშაო 

შეფასდება დანარჩენი სამი კრიტერიუმის მიხედვით. 

კონკრეტული ნამუშევრის შეფასება 

 

ქულები 

 

1–4 5–7 8–10 

მოცემულობის შესრულება 

(ხარისხის 

გაუთვალისწინებლად) 

მასალის, ტექნიკის და 

მხატვრულ–

გამომსახველობითი 

საშუალებების ფლობა 

(კომპოზიციური განაწილება, 

ფერი, ფორმა და ა.შ.) 

შემოქმედებითობა, ანუ 

ეფექტურად იყენებს, მასალას, 

ტექნიკას და მხატვრულ–

გამომსახველობით 

საშუალებებს ჩანაფიქრის 

გადმოსაცემად 

 

ხელოვნების ნიმუშის ანალიზის შეფასება 

 

თარიღი:                                                                ხელოვნების ნიმუში:                                       ავტორი: 

 

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელი 

ქულა 

 აღწერს 

ნამუშევარს 

 

 

 

 

 

1,2,3 

აანალიზებს 

კომპოზიციას და 

მხატვრულ–

გამომსახველობით 

საშუალებებს 

 

1,2,3 

ასაბუთებს 

საკუთარ 

ინტერპრეტაციას 

 

 

 

 

1,2,3,4 

 

 

 

ქულათა 

მაქსიმალური 

რაოდენობა 10 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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9.     

10.     

 

საპრეზენტაციო უნარების შეფასება 

 

თარიღი:                                                                პრეზენტაციის სახეობა: მოხსენება–რეფერატი 

 

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელი 

ქულა 

 სათქმელის 

ნათლად და 

გასაგებად 

გადმოცემა, 

კონტაქტი 

აუდიტორიასთან 

 

 

 

 

1,2,3 

თვალსაჩინოებისა 

და ტექნიკური 

საშუალებების 

გამოყენება 

 

 

 

 

 

1,2,3,4 

კითხვებზე 

ადეკვატური 

პასუხის გაცემა 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

ქულათა 

მაქსიმალური 

რაოდენობა 10 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

საკლასო მსჯელობაში მონაწილეობის შეფასება 

 

თარიღი:                                                                მსჯელობის თემა: 

 

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელი 

ქულა 

 აქტიური 

მონაწილეობა 

 

 

 

 

1,2,3 

საკუთარი აზრის 

დასაბუთება 

 

 

 

 

1,2,3,4 

სხვისი აზრის 

მიმართ 

პატივისცემის 

დემონსტრირება 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

ქულათა 

მაქსიმალური 

რაოდენობა 10 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     



8.     

9.     

10.     

 

 

 

1 ქულა 
ესწრება,  მაგრამ არ იღებს მონაწილეობას საგაკვეთილო პროცესში, იცის 

მხოლოდ გაკვეთილის სათაური. 

2 ქულა 
ნაწილობრივ ერთვება სასწავლო პროცესში, მაგრამ არ აქვს სასწავლო 

ნივთები 

3 ქულა 
ინდიფერენტულია, უინიციატივო. ფრაგმენტულად ერთვება სასწავლო 

პროცესში 

4 ქულა მასწავლებლის დახმარების გარეშე მისი ჩართულობა ხშირად არ მჟღვნდება 

5 ქულა 

მინიმალურად პასუხობს სტანდარტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. 

მასწავლებლის დახმარებით ერთვება ჯგუფურ და ინდივიდუალურ 

მუშაობაში. 

6 ქულა 
ძნელად ამოიცნობს და ადარებს სხვადასხვა ეპოქის კულტურის და 

ხელოვნების ნიმუშებს. 

7 ქულა 
შემოქმედებითად იყენებს ხელოვნების ელემენტებისა და პროინციპების 

ცოდნას. 

8 ქულა 
წარმოადგენს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ნამუშევრებს, მონაწილეობას 

იღებს პროექტებში. 

9 ქულა 

მოღებულ ცოდნაზე დაყრდნობით გამოთქვამს და ასაბუთებს საკუთარ აზრს 

ხელოვნების ნაწარმოებების შესახებ. ამუსავებს თემებს, აწყობს 

პრეზენტაციებს. 

10 ქულა 

ესმის და წარმოაჩენს, რომ ხელოვნება არის კულტურის თვითგამოხატვის და 

კომუნიკაციის საუკეთესო საშუალება. გეგმავს და მონაწილეობს სხვადასხვა 

სახის ღონისძიებებში, ამოიცნობს განსხვავებულ კონტექსტს, რომელშიც 

იქმნებოდა ხელოვნების ნაწარმოები. იკვლევს რა როლს ასრულებს 

ხელოვნება საზოგადოების ცხოვრებაში 
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ს.ს.ი.პ.   თბილისის     N 45     საჯარო   სკოლა 

 
                                                                   დამტკიცებულია კათედრის  

                                                       სხდომაზე ოქმი N  1 

                             თარიღი   4.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

შ ე ფ ა ს ე ბ ა 

 

 

 

 

უ ც ხ ო უ რ     ე ნ ე ბ შ ი 

 

 

(გერმანულ, ინგლისურ, რუსულ ენებში) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                                                    2015–2016 სასწავლო წელი 



 

 
 

 

შეფასების კომპონენტები უცხოურ ენებში 

 

მოსწავლის ცოდნა ფასდება შემდეგი კომპონენტების მიხედვით. 

1. საშინაო დავალება 

2. საკლასო დავალება 

3. შემაჯამებელი დავალება 

 

მოსწავლეს ეძლევა ორგვარი შეფასება მიმდინარე და შემაჯამებელი 

შეფასების პირველი ორი კომპონენტი საკლასო დავალება და საშინაო დავალება 

გულისხმობს მიმდინარე შეფასებას, ხოლო მე–3 კომპონენტი საკონტროლო სამუშაო 

(ტესტი)_ შემაჯამებელ შეფასებას. შეფასების კომპონენტების პროცენტული 

შემადგენლობა ერთნაირია. 

მიმდინარე შეფასება 

მიმდინარე შეფასების საგანი სასწავლო პროცესია, ხოლო მიზანი _ მოსწავლეთა 

საჭიროებების დადგენა მათი დახმარებისა და სწავლის დონის ამაღლების მიზნით. 

მიმდინარე შეფასებისათვის მასწავლებელი იყენებს მოსწავლის წიგნში და 

სავარჯიშოების კრებულში მოცემული სავარჯიშოებს და აქტივობებს. მიმდინარე 

შფასების პირველი კომპონენტია საკლასო აქტივობები. იგი ფასდება ენობრივი უნარ–

ჩვევების და ენობრივი სისტემების შემდეგი აქტივობებით. 

 კონტექსტის მიხედვით უცნობი სიტყვების მნიშვნელობის ამოცნობა. 

 ტექსტიდან ფაქტობრივი ინფორმაციის ამოკრება. 

 კითხვებზე მოკლე პასუხების გაცემა. 

 სათაურების აბზაცებთან ან ტექსტთან მისადაგება. 

 სწორი/მცდარი დებულებების განსაზღვრა. 

 ჩანაწერის მოსმენისას სიტყვების ან ფრაზების ამოცნობა. 

 ჩანაწერის მოსმენისას გამოტოვებულ ადგილებში სიტყვების ჩაწერა. 

 კითხვების დასმა/სათანადო პასუხების გაცემა. 

 სიმულაციური დიალოგის/სიტუაციის გათამაშება. 

 დებატებში მონაწილეობა/ამბის მოყოლა. 

 გამოტოვებულ ადგილებში სწორი ფორმების/სიტყვების/ფრაზების ჩასმა. 

 წინადადებების ტრანსფორმაცია. 

 სიტყვების და ფრაზული ზმნების წარმოება. 

 ქართული და ინგლისური შესატყვისობების დადგენა. 

 თვითშეფასება, თანაშეფასება. 

 
შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარ-ჩვევები  

 

ენობრივი ცოდნა და უნარები 

 ლექსიკური ცოდნა 

 გრამატიკული ცოდნა  

 ლექსიკური და გრამატიკული უნარ-ჩვევები (ცოდნის კონტექსტში გამოყენება) 

 გამოთქმა 
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 მართლწერა  

 

კომუნიკაციური უნარები 

 კითხვა-გაგება 

 ხმამაღალი კითხვა 

 მოსმენა-გაგება 

 ზეპირი კომუნიკაცია (ინტერაქცია, გაბმული ლაპარაკი, ზეპირი გამოსვლები)  

 წერითი კომუნიკაცია  

 

 

კულტურა 

 შესწავლილი საკითხების ცოდნა 

 კულტურული თავისებურებების ამოცნობა-გაანალიზება 

სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები  

 შემოქმედებითობა 

 თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან) 

 სასწავლო სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება (კითხვის, წერის, მოსმენისა და 

ზეპირმეტყველების) 

 სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით 

 სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის  ხარისხი 

უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი დავალებებით 

 სხვადასხვა ტიპის გრამატიკული და ლექსიკური სავარჯიშოებით (სწორი ფორმის 

ამოცნობა, ფორმის/კონსტრუქციის ტრანსფორმირება ნიმუშის მიხედვით, კონტექსტის 

მიხედვით სწორი ფორმის წარმოება,  შეცდომების ამოცნობა-გასწორება, სინონიმებისა 

და ანტონიმების დაკავშირება/მოფიქრება, ნაკლულ ტექსტში სიტყვების ჩასმა და სხვა);  

 სხვადასხვა ტიპის საკითხავი და მოსასმენი ამოცანის გადაჭრა (შემოხაზე სწორი 

ვარიანტი; მონიშნე,  სწორია თუ არა; იპოვე სწორი თანამიმდევრობა, ამოიცანი უცნობი 

სიტყვები კონტექსტის მიხედვით, შეაფასე შენი მეწყვილის/საკუთარი ნაწერი, შეაფასე 

გამომსვლელები და სხვა); 

 სხვადასხვა ტიპის ზეპირი აქტივობის შესრულება დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან 

ერთად თუ ჯგუფურად (გაინაწილეთ როლები და გაითამაშეთ  მეწყვილესთან ერთად, 

ჩამოართვი ინტერვიუ თანაკლასელს, წარმოადგინე კლასის წინაშე შენი ჯგუფის 

ნამუშევარი, გადმოეცი შენი მოსაზრება და დაასაბუთე, იმსჯელე, დაახასიათე, მოყევი 

და სხვა); 

 სხვადასხვა ტიპის ტექსტის შექმნა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან ერთად თუ 

ჯგუფურად (მისწერეთ წერილი მეგობარს ზაფხულის არდადეგების შესახებ, 

მოამზადეთ ჯგუფურად სტატია ცნობილი მსახიობის შესახებ, შეადგინეთ 

ბიოგრაფიული ცნობარი, დაასრულეთ ამბავი, დაიყავით ჯგუფებად და შეადგინეთ 

კინორეკლამა/ტურისტული გზამკვლევი; დაწერეთ, თქვენი მოსაზრება ამ საკითხის 

შესახებ, დაასაბუთეთ და სხვა); 

 პროექტის განხორციელება. 

შენიშვნა: დაწყებით კლასებში  განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა შემდეგ უნარ-

ჩვევებს: 

 ხმამაღალი კითხვა 

 ჩუმი კითხვა (მარტივი საკითხავი ამოცანების დამოუკიდებლად გადაჭრა); 

 გამოწერა 

 გადაწერა 

 კარნახით წერა  

 

საკლასო წერა ფასდება შემდეგი აქტივობებით: 



 სტრუქტურულად და ორთოგრაფიულად სწორი და აზრობრივად გამართული 

წინადადებების დაწერა. 

 მისალოცი ბარათის, წერილის, სარეკლამო აფიშის, ტურისტული ცნობარის 

შედგენა. 

 

მიმდინარე შეფასების მეორე კომპონენტია საშინაო დავალება. იგი ფასდება შემდეგი 

აქტივობებით: 

 შესრულებული დავალების ხარისხი. 

 დავალების შესრულების სისტემურობა. 

 
 

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების  შედეგს. ამ 

კომპონენტში უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) 

შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის 

დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს უცხოური ენების სტანდარტით განსაზღვრული 

ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს 

უცხოური ენების სტანდარტებით განსაზღვრულ  შედეგებს.  

 

შემაჯამებელ დავალებათა  ტიპები 

 

 სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა 

მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. უცხოური ენების შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები 

შეიძლება იყოს:  

 მოსმენილი ან ზეპირი ტექსტის გაგება - გააზრება 

 სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა 

 როლურ თამაშებში, სიმულაციურ სიტუაციებში მონაწილეობა 

 ინტერაქცია კონკრეტული საკითხის/თემის  ირგვლივ 

 საუბარი კონკრეტული თემის/საკითხის შესახებ 

 ზეპირი მოხსენება 

 განხორციელებული პროექტი 

 და სხვა 

 

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები 

 დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა 

(თუ რეცეფციული (კითხვა, მოსმენა) დავალებაა, მაშინ შეფასების სქემა უნდა 

ახლდეს თითოეულ ტესტურ კითხვას); 

 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და 

განვლილი მასალის გათვალისწინებით; 

 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე; 

 მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შემოწმებასაც 

ემსახურება შემაჯამებელი დავალება. 
 

ზოგადი რუბრიკის ნიმუში: 

 

შეფასების ზოგადი რუბრიკა წერითი და ზეპირი შემაჯამებელი დავალებებისათვის 

 

 პირობასთან შესაბამისობა  
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 კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები  

 ენობრივი უნარ-ჩვევები  

 შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონკრეტული რუბრიკების ნიმუშები 

 

ნიმუში 1. შემაჯამებელი დავალება ზეპირმეტყველებაში  

 

დავალების პირობა:    მოცემულ სურათზე დაყრდნობით შეადგინე და მოყევი ამბავი - რა 

ხდებოდა სურათის გადაღებამდე ორი-სამი საათით ადრე და რა მოხდა შემდეგ. დააზუსტე 

პერსონაჟთა ვინაობა, დაახასიათე ისინი, გადმოეცი ამბები, მიუთითე მოქმედებათა 

თანამიმდევრობა, დრო და ადგილი. საუბრის მინიმალური დრო -  2 წუთი 

 

კრიტერიუმების ბადე ზემოთ მოცემული შემაჯამებელი წერითი 

დავალებისათვის 
ქულები 

პირობასთან შესაბამისობა  

იცავს დროის ლიმიტს 0 - 1 

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს  0 - 1 

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები  

თანამიმდევრულად აღწერს/გადმოსცემს მოქმედებებს 0 -  1 

განსაზღვრავს მოქმედების დროსა და სივრცეს 0 - 1 

ენობრივი უნარ-ჩვევები  

იყენებს ნასწავლი დროის გამომხატველ გრამატიკულ 

კონსტრუქციებსა და ენობრივ ფორმებს 
0-2 

ადეკვატურად იყენებს ზმნის წარსული დროის გამომხატველ  

ფორმებს                                                                 
0 - 1 

იყენებს ნასწავლ ლექსიკას 0 - 1 

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები  

ავლენს ფანტაზიის უნარს,  ორიგინალურობას 0 - 1 

იჩენს გაბედულებას ენობრივი თვალსაზრისით 0 - 1 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10   

 

შემაჯამებელი დავალების სტანდარტთან შესაბამისობა  

 

უცხ.ს.IV.17. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ თემებზე ლაპარაკი. 

 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 



 გადმოსცემს მოსმენილი/წაკითხული ტექსტის შინაარსს; 

 გადმოსცემს რაიმე შემთხვევის მნიშვნელოვან დეტალებს; 

 ჰყვება ამბავს; 

 აღწერს რეალურ თუ წარმოსახვით მოვლენას; 

 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს. 
 

უცხ.ს.IV.18. მოსწავლე ფლობს და  იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს. 

 
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 
 იყენებს სასაუბრო თემის შესაბამის ნასწავლ ლექსიკას;    

 იცავს სინტაქსურ მიმართებებს ნასწავლ ენობრივ კონსტრუქციებში; 

 ამბების გადმოცემისას მართებულად იყენებს ზმნის ნასწავლ ფორმებს წარსული, 

ახლანდელი და მომავალი დროის გამოსახატად; 

 იყენებს მარტივ სტრუქტურებს მოქმედებათა თანადროულობისა და 

თანამიმდევრულობის  (წინმსწრები/მერმინდელი მოქმედებების) გამოსახატად. 

 

 

 

ნიმუში 2. შემაჯამებელი დავალება წერით მეტყველებაში  

 

დავალების პირობა: მოცემული ბიოგრაფიული ცნობარის მიხედვით, დაწერე ამ მწერლის 

ბიოგრაფია. გამოიყენე ენობრივი კონსტრუქციები - . . . მდე  . . –ით ადრე; . . . დან  . . . - ის 
შემდეგ (მაგ.  ჩაბარებიდან ორი წლის შემდეგ. . .). სიტყვების მინიმალური რაოდენობა - 100. 

 

კრიტერიუმების ბადე ზემოთ მოცემული შემაჯამებელი 

წერითი დავალებისათვის 
ქულები 

პირობასთან  შესაბამისობა   

იცავს სიტყვების რაოდენობის ქვედა ზღვარს  0 - 1 

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (წერს მოცემულ 

ბიოგრაფიულ ცნობარზე დაყრდნობით; 

იყენებს მითითებულ კონსტრუქციას) 

0 - 1 

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები  

გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოსცემს ინფორმაციებს 0 - 2 

აზუსტებს, როდის რა მოხდა 0 - 2 

ენობრივი უნარ-ჩვევები  

იყენებს დროის გამომხატველ ნასწავლ გრამატიკულ 

კონსტრუქციებს, ფორმებს 
0 - 2 

იყენებს ნასწავლ  ლექსიკას 0  - 1 

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები  

იჩენს გაბედულებას ენობრივი თვალსაზრისით 0 - 1 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10   

 

ინგლისური ენა 
შემაჯამებელი შეფასება 

მიმდინარესაგან განსხვავებით, შემაჯამებელი შეფასების ობიექტია არა სწავლის 

პროცესი, არამედ მოსწავლის საბოლოო მიღწევები სტანდარტის მოთხოვნებთან 

მიმართებაში. შემაჯამებელი შეფასება ხორციელდება ტესტების კრებულში მოცემული 

ტესტების (საკონტროლო სამუშაო) და ზეპირი გამოკითხვის საშუალებით. 
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რუბრიკების ნიმუში: 

 

რა მოწმდება 

 

საკითხები მაქსიმალური ქულა 

წაკითხულის გააზრება 

 

1 – 10 10 

ლექსიკა 11 – 25 15 

გრამატიკა 26 – 40 15 

წერა  10 

მთლიანი ტექსტის 

მაქსიმალური ქულა 

 

 50 

 

ტესტების სტრუქტურა და შეფასების სისტემა იმის საშუალებას იძლევა, რომ შეფასდეს 

როგორც მთლიანი ტესტი, ისე მისი ცალკეული ნაწილები. ეს მნიშვნელოვანია, 

რადგანაც მოსწავლე თვითონ ხედავს თუ ტესტის რომელ ნაწილში აქვს უფრო მეტი 

მიღწევები და რომელში _ ნაკლები. შედეგების გათვალისწინებით სწავლის პროცესი 

უფრო ეფექტური და მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული ხდება. 

ტესტები სწორდება მასწავლებლის წიგნში მოცემული პასუხების (Answer keys) 

მიხედვით. დაუშვებელია ტესტების გასწორება და მოსწავლისათვის ქულის მინიჭება 

საკუთარი მოსაზრებით, პასუხების სქემის გარეშე. ამ შემთხვევაში ობიექტურობა და 

სტანდარტიზაცია ვერ იქნება მიღწეული. წერის დავალების გასწორების დროს 

მასწავლებელი ვალდებულია იხელმძღვანელოს სპეციალური შეფასების სქემით, 

რომელიც მან წინასწარ კარგად უნდა შეისწავლოს. მოსწავლის ნაწერის შეფასებისას 

მასწავლებელმა ზუსტად უნდა დაიცვას ის კრიტერიუმები, რაც წერითი დავალების 

შეფასების სქემაშია მოყვანილი. დიდია ტესტების შედეგების მნიშვნელობა 

მოსწავლეების შემაჯამებელი სემესტრული და წლიური შეფასებისათვის. შესაბამისად, 

დაუშვებელია გასწორების პროცესში რაიმე სახის უზუსტობა, რაც მოსწავლის 

არაობიექტური შეფასების მიზეზი შეიძლება გახდეს. 

მასწავლებელმა ტესტის 50 ქულა 10–ბალიან შეფასებაში შემდეგი სქემით უნდა 

გადაიყვანოს  

 

ტესტის 

ქულა 

50–

47 

46–

43 

42–

39 

38–

35 

34–

31 

30–

27 

26–

23 

22–

19 

18–

15 

14–

11 

10–0 

10 – 

ბალიანი 

შეფასება 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

გერმანული   ენა 

 
   შემაჯამებელი შეფასება განხორციელდება საკონტროლო სამუშაოთი: ტესტირებით 

და საკონტროლო ზეპირი გამოკითხვით. 

ნიშნის გამოყვანა კი მოხდება შემდეგნაირად:ტესტირებისას  მიღებული ქულები 

გაიყოფა ამ ტესტის 5 კომპონენტზე. მაგ: მოსწავლემ ტესტირებაში დააგროვა 40 ქულა. 

40:5=8 . მიღებულ რაოდენობას დაემატება საკონტროლო ზეპირი გამოკითხვის ქულა. 



საერთო ნიშნის გამოსაყვანად კი ნიშანთა ჯამი გაიყოფა 2–ზე. ასე მაგ: თუ მოსწავლემ 

ტესტირებაში მიიღო 8 ქულა და საკონტროლო ზეპირ გამოკითხვაში 9 ქულა, საბოლოო 

ნიშანი იქნება: 8+9=17:2=8,5 (დამრგვალების შედეგად – 8 ან 9 ქულა) 

           ა) ვერ ახერხებს / unfahig (1-3 ქულა) 

ბ) ნაწილობრივ ახერხებს  / teilweise fahig (4-7ქულა) 

გ) თავისუფლად ახერხებს / fahig (8–10 ქულა) 

 a  

1-3  

b  

4-7 

 g  

8-10 

საკომუნიკაციო კომპენტენცია    

შეუძლია სხვადასხვა პიროვნული მონაცემების წერილობით 

გადმოცემა. 

   

შეუძლია სხვადასხვა თავაზიანი ფორმების გამოყენება 

(მისალმება, დამშვიდობება და ა.შ) 

   

შეუძლია თავისი აზრის გამოხატვა სხვადასხვა თემებზე.    

შეუძლია მაგალითების მოყვანა    

ენობრივი კომპენტენცია    

შეუძლია შესაბამისი გრამატიკული სტრუქტურების 

გამოყენება  

   

განკარგულებაში აქვს საკმარისი სიტყვათა მარაგი     

იყენებს შესაბამის მართლწერის წესებს    

 

რუსული ენა 
niSnebis gamoyvana weriT komunikaciaSi 

 
a) ar SeuZlia 
b) nawilobriv SeuZlia 
g) SeuZlia 

 

 a 
1_3 

b 
4_7 

g 
8_10 

Kkomunikaciuri SesaZleblobebi 

1 
warmoadgens saSualo zomis teqsts (saWiro 
informacia, dro, adgili, moqmedi pirebi, gmiris 
daxasiaTeba) 

   

2 mimdevrobiT da lakonurad gadmoscems azrs    
3 aZlevs Sefasebas konkretul faqts an movlenas    

Eenobrivi SesaZleblobebi 

4 iyenebs saWiro leqsikas    

5 
sworad iyenebs gramatikul formebs da 
konstruqciebs 

   

6 icavs weris wesebs    
 

niSnebis gamoyvana zepir komunikaciaSi 
ა)  ar SeuZlia 
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ბ) nawilobriv SeuZlia 

გ) შეუძლია 

 

      

 

 

 

 მასწავლებელთა თვითშეფასების ფურცელი 

 

 მცირედ საშუალოდ მთლიანად 

გადავდივარ მოსწავლეებთან 

თანამშრომლობის ფორმაზე 

   

ვიკვლევ მოსწავლეთა საჭიროებებს    

ვეხმარები მოსწავლეებს სიძნელეების 

გადალახვაში 

   

სასწავლო პროცესს წარვმართავთ დასახული 

მიზნების მისაღწევად 

   

ვთანამშრომლობ კოლეგებთან    
 

 

დაკვირვების ფურცელი ჯგუფის წევრის მუშაობის შესაფასებლად 

 

მოსწავლე მოდის ჯგუფში სამუშაოდ 

მომზადებული 

 

საუბრობს ჯგუფისათვის  

 a 
1_3 

b 
4_7 

g 
8_10 

Kkomunikaciis kriteriumebi 

1 
saubrobs damuSavebul Temaze,  azrs gadmoscems 
Tanmimdevrulad. 

   

2 konkretulad gadmosces informacia 
   

3 iyenebs analizis elementebs 
   

Eenobrivi kriteriumebi 

4 sworad iyenebs Seswavlil leqsikas 
   

5 sworad iyenebs gramatikul konstruqciebs 
   

6 
warmoTqma da inotacia aris zusti da ar uSlis 
xels azris gadmocemas 

   



კონსტრუქციულად 

კარგი მსმენელია  

შეუძლია კომპრომისზე წასვლა  

იღებს პასუხისმგებლობას შეასრულოს 

სამუშაო დროზე და სწორი 

მიმართულებით 

 

 

თვითშეფასების ფურცელი ჯგუფის წევრისათვის 

 

ვიყავი მზად მემუშავა ჩემს ჯგუფთან  

დავამთავრე სამუშაო დროზე და კარგად  

დავეხმარე ჩემს ჯგუფს  

ვამხნევებ სხვებს  

ვიყავი ზრდილობიანი  

ვითვალისწინებ სხვის აზრს  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
moswavlis   TviTSefasebis  sqema 
 

kriteriumebi regularulad     
xSirad 

   
iSviaTad 

  arasdros 

ar vamJRavneb interess 
gakveTilis 
msvlelobis mimarT 

    

maqvs agresiuli 
damokidebuleba  
gakveTilis 
msvlelobis mimarT 

    

xels vuSli 
gakveTilis 
msvlelobas 

    

damoukideblad 
verTvebi gakveTilis 
msvlelobaSi 

    

Cemi aqtiuroba sxvas 
ar uqmnis problemebs 
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viReb monawileobas 
jgufur da saklaso 
diskusiebSi 

    

vasruleb 
maswavleblis mier 
mocemul instruqcias 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 ქალაქ   თბილისის   N45   საჯარო   სკოლა 

 
                                                                   დამტკიცებულია კათედრის  

                                                       სხდომაზე ოქმი N  1 

                          თარიღი  3.09.2015 

 

 

 

 

განმავითარებელი       შ ე ფ ა ს ე ბ ა 
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განმავითარებელი შეფასების რუბრიკები 

 

დ/კლასები 
 

დ/კლასების მოსწავლეთა შეფასებისას ვიყენებთ შეფასების ორ სახეს: მიმდინარეს და 

კომენტირებულს.  

 ყოველდღიური ანუ (მიმდინარე) შეფასების დროს გამოყენებულ იქნას გამამხნევებელი, 

წამახალისებელი, დამრიგებლური, განმარტებითი სიტყვები: ყოჩაღ, მომწონს, უკეთესია, 

ძალიან კარგია, მოინდომე, შენ უკეთ შეგიძლია და ა. შ. 

ა) როცა მოსწავლე ყველა საგანში წარმატებულია, ვაკეთებთ შემდეგ კომენტარს: 

არის გონიერი, შრომისმოყვარე, სისტემატურად ასრულებს დავალებას, იცავს მოსწავლეთა 

ქცევის წესებს, არის ყურადღებიანი და კონცენტრირებული, სწარაფად ითვისებს ახალ მასალას, 

შეუძლია დამოუკიდებლად მოიპოვოს საჭირო ინფორმაცია, ხალისით მუშაობს წყვილებში და 

ჯგუფებში, აქვს დაკვირვების და აღმოჩენის უნარი. გადმოსცემს სათქმელს, წერს ლამაზად 

გამართულად, გაწაფულია წერასა და ზეპირ ანგარიშში. ღია და დახურულ კითხვებზე 

პოულობს ადეკვატურ პასუხს. აქვს დამოუკიდებლად წიგნთან მუშაობის უნარი, არის 

მაძიებელი, შეუძლია მიღებული ცოდნის გამოყენება პრაკტიკაში, არის აქტიური და მუდამ 

ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში.როცა მოსწავლე საპროგრამო მასალას ითვისებს კარგად, 

ვაკეთებთ შემდეგ კომენტარს: 

არის შრომისმოყვარე, დაკვირვებული, სისტემატურად ასრულებს დავალებებს, 

პასუხისმგებლობით ეკიდება სასწავლო პროცესს, კარგად ითვისებს ახალ მასალას, კითხულობს 

გაბმით, აქვს წერითი და ზეპირი ანგარიშის უნარ-ჩვევები, აქვს სათანადო ლექსიკა, პასუხობს 

დახურულ კითხვებს, იცავს წეის ნორმებს, შეუძლია ტექსტის ანალიზი. 

უკეთესი შედეგის მისაღწევად ვურჩევთ: იკითხოს ბევრი, გაიმდიდროს ლექსიკა, 

დამოუკიდებლად იმუშაოს წიგნთან, გაიწაფოს ანგარიშში, იყოს უფრო აქტიური და ჩართული 

საგაკვეთილო პროცესში. 

გ) როცა მოსწავლეს გარკვეული ხარვეზები აქვს საპროგრამო მასალის ათვისებაში, ვაკეთებთ 

შემდეგ კომენტარს: (ვიწყებთ დადებითი შეფასებით) 

 არის მეგობრული, ამყარებს კონტაქტს კლასთან, უყვარს წყვილებში და ჯგუფებში 

მუშაობა. უჭირს გაკვეთილზე ყურადღების კონცენტრირება, რაც პრობლემას უქმნის გაიაზროს 

და კარგად აითვისოს ახალი მასალა და დამოუკიდებლად შეასრულოს დავალებები, 

კითხულობს შეფერხებით, აქვს ღარიბი ლექსიკა, უჭირს კითხვებზე სათანადო პასუხის გაცემა. 

 უნდა გაიწაფოს ზეპირ და წერით ანგარიშში, იყოს ყურადღებიანი, გაიუმჯობესოს 

კითხვის ტექნიკა. 

დ) როცა მოსწავლე ვერ ძლევს საპროგრამო მასალას და არღვევს ქცევის ნორმებს, ვაკეთებთ 

შემდეგ კომენტარს: 

  

არის მოუსვენარი, უყურადღებო, უპასუხისმგებლოდ ეკიდება სასწავლო პროცესს, 

არღვევს მოსწავლეთა ქცევის წესებს, არის კონფლიკტური, მოუწესრიგებელი აქვს სასწავლო 

ნივთები, ხშირად ავიწყდება დავალებების შესრულება. უჭირს წერა-კითხვა, აქვს მწირი 

ლექსიკური მარაგი, ვერ გადმოსცემს წაკითხულის შინაარსს, არ აქვს მათემატიკურ 

მოქმედებათა შესრულების უნარ-ჩვევები. საჭიროებს ლოგოპედის, ფსიქოლოგის დახმარებას, 

ინდივიდუალურ მიდგომას და დახმარებას. 
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  45-e sjaro skolis sadamrigeblo programa efuZneba zogdi ganaTlebis 
erovnuli miznebisa da amocanebis zogad principebs. 
 
sadmrigeblo programa gamomdinareobs skolis misiidan da kodeqsidan. 
 

sadmrigeblo programa პასუხობს moswavleTa moTxovnebs. U uqmnis maT 

xelmixawვdom mravalferovan garemos, sakuTari midrekilebebis gamomJRavnebisa da 
realizebisaTvis. 
 
Ddamrigebeli moiazreba moswavlis mrCevlad, romelic exmareba mas sakuTari 
SesaZleblobebis realizebis, TviTSefasebis da urTierTobis marTvaSi.  

damrigeblis muSaobis principebi: 

 aRzrdis mTlianoba; 

 Semoqmedi,aqtiuri pirovnebis aRzrda; 

 moswavleTa CarTuloba: 

 TanamSromloba. 
 
 
sadamrigeblo programis mimarTulebebi 
 
moswavleTa interesebisa da SesaZleblobebis kvlevis sfuZvelze dagegmili 
RonisZiebebi warimarTeba Semdegi mimarTulebiT: 

 pirovnuli da moraluri ganviTareba; 

 garemosdacviTi kultura da cxovrebis jansaRi wesi; 

 usafrTxoeba da moqalaqeobriv- patriotuli cnobiereba; 

 Tvalsawieris gafarToeba- xelovneba, literaturea mecniereba. 
 
 

 
sadamrigeblo programis miznobrivi jgufi: 

 moswavle 

 maswavlebeli 
 
sadamrigeblo programis miznobriv jgufTan muSaobis forma: 

 individualuri 

damrigebels Sedgenili unda qondes mSobelთan, moswavlesTan, pedagogTan, 

fsiqologTan Sexvedrebis grafiki. Aაwarmoos dRiuri. 

 saerTo jgufuri 
sadamrigeblo programaSi asaxuli unda iyos mSoblebTan, moswavleebTan, 
pedagogebTan Sexvedrebis grafiki, Sexvedris Tematika.    
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damrigeblis movaleoba 

 

damrigeblis movaleobebi gansazRvrulia skolis SinaganawesSi 

 

 sadamrigeblo saaTis Catareba TveSi  oTxjer; 
 

 saswavlo wlis dasawyisSi moswavleebis saWiroebis kvleva; 

 sadamrigeblo programis SemuSaveba; 

 moswavleTa socialur-demografiuli monacemTa bazis Seqmna; 

 moswavleebTan da mSoblebTan muSaobis amsaxveli dRiuris warmoeba; 

 kontroli  moswavleTa gacdena-dagvianebasa da disciplinaze, 
Sesabamisi reagireba; 

 mSoblebis informireba – gaacnos moswavlis akademiuri moswreba da 
miRwevebi, erToblivad gadaWras problemebi, uzrunvelyos maTi 
Sexvedra sxva pedagogebTan; 

 konfidencialobis dacva; 

 iTanamSromlos disciplinur komitetTan; 

 trimestris bolos moamzaos gaweuli muSaobis angariSi; 

 sadamrigeblo klasis dokumentaciis warmoeba; 

 moswavleTa waxaliseba da CarTva klasgareSe muSaobaSi Semdegi 

aqtiვobis gamiyenebiT: 
eqskursiebi, saskolo proeqtebi, konkursebi, saqvelmoqmedo aqciebi, 

SemoqmedebiTi RonisZiebebi, debatebi. 

 

 

 

 

 

ix. bmuli sadamrigeblo  gegmis 

 

q. Tbilisi. sarajiSvilis 25. s.s.i.p #45 sajaroskola. 45skola.ge T: 2 65-06-02 

 

2015-2016 saswavlo weli 

 

სადამრიგებლო


Page 91 of 134 
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რა არის ინკლუზიური განათლება?   
 ინკლუზიური განათლება არის მიდგომა, რომელიც ცდილობს ყველა ასაკის ბავშვის ჩართვას 

სასწავლო პროცესში, მიუხედავად მისი შესაძლებლობებისა და სირთულეებისა სწავლაში; 

 ინკლუზიური განათლება აღიარებს მრავალფეროვნებას და განსხვავებულობას მოსწავლეების 

სწავლების პროცესში. 

ინკლუზიური განათლების მიზანი: საკოლაში ყველა ბავშვს მიეცეს  თანაბარი 

შესაძლებლობა თანატოლებთან ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა. 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე იყოს სკოლის სრულფასოვანი 

წევრი, სრულად მონაწილეობდეს სასკოლო აქტივობებში. 

ინკლუზიური განათლების დანერგვისთვის სკოლის ამოცანები: 
1. სკოლაში ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა; 

 რესურს ოთახის მოწყობა – აღჭურვა აუცილებელი თვალსაჩინოებით და ტექნიკური 

საშუალებით. 

 ინკლუზიური განათლების კორდინატორის დანიშვნა: 

 

2. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის ადეკვატური, 

ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა.  

ამისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები: 

 სპეციალისტის მიერ სსსმმ  ფსიქიკური,ფიზიკური და სოციალური უნარების 

განვითარების შეფასება; 

 სსსმ მოსწავლის ინდივიდუალური საგანმანათლებლო საჭიროების  კვლევა; 

 კვლევაზე და საგანმანათლებლო საჭიროებებზე დაყრდნობით ბავშვის მშობელთან, 

მასწავლებელთან ერთად სსსმ მოსწავლის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

შემუშავება;  

 ისგ  არის დოკუმენტი, სადაც განსაზღვრულია მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებები. 

ეს პროცესი ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროცესთან შერწყმულია და პედაგოგს 

ეხმარება მოსწავლის მიღწევების გაკონტროლებაში. 

 ისგ-ს შემუშავების ეტაპებია:  

 ი.ს.გ. გუნდის   შექმნა; ( მშობელი, მასწავლებელი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური 

თერაპევტი, და სხვა.)                                                                                        

 ინფორმაციის შეგროვება;                                                                         

 მიმართულების განსაზღვრა;                                                                  

 ისგ  განსაზღღვრა;                                                                        

 ისგ  შემუშავება;                                                                                                                                                               

 ისგ  განხორციელება;                                                                                                   

 ისგ  გადახედვა და განახლება. 

1. მოსწავლის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება ხდება სამედიცინო დასკვნების და სხვა 

დოკუმენტების გაცნობით, უშუალო დაკვირვებით მოსწავლეზე, მის სასწავლო აქტივობაზე, 

აგრეთვე  მოსწავლის  პიროვნული ფაქტორების შეფასებით.             
2. ინფორმაციის შეგროვების შემდეგ  განისაზრვრება ის პირები, ვინც  ჩაერთვებიან მოსწავლის 

ისგ  განხორციელების  პროცესში.   
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ი.ს.გ.   მუშაობის მიმართულებები:                    

 ა)მონაწილეობის მიღება მოსწავლის აკადემიური უნარების შეფასების პროცესში; 

ბ)პედაგოგის კონსულტირება სწავლების სტრატეგიების თაობაზე; 

გ)პედაგოგის კონსულტირება სასწავლო მასალასთან დაკავშირებით; 

დ)მოსწავლესთან დამატებითი მეცადინეობების განხორციელება დასახული მიზნების    

მისაღწევად. 

ე)  მასწავლებლის  მხარდაჭერა კლასში  გაკვეთილების   მსვლელობისას; 

ვ)  გუნდის  სხვა წევრებთან  თანამშრომლობა; 

ზ)  მოსწავლის  მშობლებთან რეგულარული  კონსულტაციები. 

 

3. ისგ  და  საკლასო  პროგრამა უნდა იყოს ურთიერთ შეთანხმებული და 

ურთიერთმორგებული. 

4. ისგ უნდა მოიცავდეს მოსწავლისთვის ადეკვატურ, ფუნქციურ და ასაკისთვის შესაბამის 

მიზნებს; 

5.  მნიშვნელოვანია მოსწავლისთვის სწავლის  სტრატეგიების განსაზღვრა, გრძელვადიანი 

და მოკლევადიანი მიზნების განსაზღვრა; 

გრძელვადიანი მიზანი არის დებულება, რომელსაც ისგ–ით მიიღწევა სასწავლო წლის 

ბოლოს, მოსწავლის ძლიერი მხარეების და არსებული რესურსების გათვალისწინებით,. 

მოკლევადიანი მიზანი უფრო კონკრეტული და სპეციფიკურია. იგი კონკრეტული 

ნაბიჯებია გრძელვადიანი მიზნების მისაღწევად.  

6. ისგ უნდა ითვალისწინებდეს ისეთ დამატებითი საკითხებს, როგორიცაა:            
 

ა)მოსწავლის  სასწავლო განრიგი ანუ რა დროს ატარებს მოსწავლე კლასელებთან;  რომელი 

გაკვეთილები  ჩაანაცვლა  რესურს ოთახში მეცადინეობით და რა დრო  გაატარა იქ. 

ბ)  მოსწავლის  სასწავლო დატვირთვა-  ანუ რამდენ წუთიანი  გაკვეთილებია  მისთვის  

ოპტიმალური  და  რა   ხანგრძლივობის   შესვენებაა  რეკომენდირებული; 

გ)  ინფორმაცია დამხმარე პირის შესახებ- რომელ გაკვეთილებზე საჭიროებს მოსწავლე 

ფსიქოლოგის დამატებით  მხარდაჭერას. 

 

    5.    ისგ-ზე, მის განხორციელებაზე კონტროლი საჭიროა გამუდმებით; 

       შეფასების სისტემა ათ ქულიანია, ოღონდ განსხვავებულია ის მინიმალური   ბარიერი, 

რომელიც მოსწავლემ უნდა გადალახოს. 

    6.   ისგ-ს  გადახედვა-განახლების მიზნით საჭიროა, შეჯამდეს ისგ-ის მიმდინარეობა. 

განისაზღვროს, ხომ არ არის საჭირო გარკვეული ცვლილებების განხორციელება გეგმის 

ოპტიმიზაციისთვის. 
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სპეციალური    საგანმანათლებლო    საჭიროების   მქონე   მოსწავლეთა   სია: 

N 

სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე ბავშვის 

სახელი და გვარი ასაკი კლასი 

აქვს თუ არა ბავშვს დიაგნოზი 

ან შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირის 

სტატუსი 

თუ 

მოსწავლეს 

არა აქვს 

დიაგნიზი, 

მაშინ 

აღწერეთ 

პრობლემები, 

რომელსაც 

ბავშვი 

აწყდება 

სასწავლო 

პროცესში 

1 ანი             ტყემალაძე  6 

გადაადგილების უნარის 

შეზრუდვა;სწავლის უნარის 

შეზღუდვა.   

2 ანა               წულაია  6 

ორმხრივი ნეიროსენსორული 

ხასიათის საშუალო მეორე 

ხარისხის დაქვეითება.   

3 დანიელ თოფურია  8 

გონებრივი განვითარების 

შეფერხება 
 

4 საბა მაზანაშვილი  3 

II ხარისხის ნეიროსენსორული 

დაქვეითება  

5 ნიკოლოზი მწითური  2  

გონებრივი 

შეფერხება. 

6 გოგა ხადური  1 

გონებრივი განვითარების 

შეფერხება  

7 ლიზი გიგაური  2   



8 მარიამ პიპინაძე  1   

9 რატი სადიხოვი  1 

ფსიქიკური განვითარების 

შეფერხება (საშუალო დონის)  

10 ზურაბ ოდიშვილი  2   

 

 

 

 

 

 

 
moswavlis individualuri saswavlo gegma 

 
zogadi informacia 
 

  

Mმoswavle ანა ტყრმალაძე 

skola  45-ე საჯ.სკოლა 

Kკlasi მე-6 

dabadebis TariRi 13.11.2003 

Aაsaki 11 წლი 

mSobeli/meurve მაია ტყემალაძე 

ტelefoni 2627070 

misamarTi ილორის ქ.23 

  

isg-s Seqmnis TariRi 
 

სექტემბერი,2015წ. 

 

moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri:  ------------------------------------------------------------ 
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Sexvedris tipi 

 

X 

(moniSneT) 

TariRi 

sawyisi Sexvedra 
  

Sexvedra saWiroebiT  

gansazRvruli 

  

Sexvedra I, II semestris bolos 

 

I   

II  

saboloo Sexverdra/Sefaseba 
  



isg Sexvedris TariRi: ________ 
 

 

 
 
 
 
 
mSoblis prioriteti da interesi 

.  .ანამ შეძლოს მარტივი ტექსტების კითხვა და გაგება,წაკითხული ტექსტის ირგვლივ 

დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა,მიმატება-გამოკლების შესრულება 30-ის 

ფარგლებში..  

 

maswavleblis survილი და ინტერესი. . .ანამ შეძლოს მარტივი ტექსტების 

დამოუკიდებლად წაკითხვა და მასწავლებლის დახმარებით მისი გადმოცემა,ასევე 

მარტივი მათემატიკური ოპერაციების(მიმატება-გამოკლება)შესრულება 30ის 

ფარგლებში დამხმარე საშუალებების გამოყენებით. .   

2  
 

 

 
skolis gundi saxeli-gvari 

 

1 direqtori 
 

მზია გელაშვილი 

2 damrigebeli 
 

ნათელა ქსოვრელი 

3 Maswavlebeli 
 

მანანა თუმანიშვილი 

4 maswavlebeli          
 

ხათუნა გოგოლაძე 

5 Maswavlebeli ჯანა ბასიაშვილი 

6 მასწავლებელი ეკა შიოშვილი 

7 მასწავლებელი ხათუნა შამოევა 

8 მასწავლებელი ნინო ზარქუა 

9 მასწავლებელი თეა ჯიქია 

10 spec.maswavlebeli ლამარა მთიბელაშვილი 

 multidisciplinuri  
gundi 

saxeli-gvari 

   

1 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 
 

ანა ყარაულაშვილი 

2 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

 

3 multidisciplinuri 
gundis wevri 
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moswavlis individualuri saswavlo gegma 

 
zogadi informacia 
 

  

Mმoswavle ანა წულაია 

skola  45-ე საჯ.სკოლა 

Kკlasi მე-6 

dabadebis TariRi 30.09.2003 

Aაsaki 11 წელი 

mSobeli/meurve შორენა წულაია 

ტelefoni 598224659 

misamarTi წყალსადენის 

ქუჩა7,სასტუმრო,,ბახტრიონი“ 

  

isg-s Seqmnis TariRi 
 

 

 

moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri:  ------------------------------------------------------------ 

 

Sexvedris tipi 

 

X 

(moniSneT) 

TariRi 

sawyisi Sexvedra 
  

Sexvedra saWiroebiT  

GansazRvruli 

  

Sexvedra I, II semestris bolos 

 

I   

II  

saboloo Sexverdra/Sefaseba 
  



isg Sexvedris TariRi: ________ 
 

 

 
 
 
 
 
mSoblis prioriteti da interesi 

.ანა საგაკვეთილო პროცესში იყოს ჩართული . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .  
 
maswavleblis survili 

. .ანამ შეძლოს ანბანის ყველა ასოს წერა და დასახელება,რიცხვების ცნობა 20ის 

ფარგლებში . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

2  
 

 

 
skolis gundi saxeli-gvari 

 

1 Direqtori   
 

მზია გელაშვილი 

2 damrigebeli   ნათელა ქსოვრელი 

3 Maswavlebeli 
 

მანანა თუმანიშვილი 

4 maswavlebeli          
 

ხათუნა გოგოლაძე 

5 Maswavlebeli ჟანა ბასიაშვილი 

6 მასწავლებელი ეკა შიოშვილი 

7 მასწავლებელი ხათუნა შამოევა 

8 მასწავლებელი ნინო ზარქუა 

9 მასწავლებელი თეა ჯიქია 

10 spec.maswavlebeli ლამარა მთიბელაშვილი 

 multidisciplinuri  
gundi 

saxeli-gvari 

   

1 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 
 

 

2 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

 

3 multidisciplinuri 
gundis wevri 
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moswavlis individualuri saswavlo gegma 
 
zogadi informacia 
 

  

Mმoswavle დანიელ თოფურია 

skola  45-ე საჯ.სკოლა 

Kკlasi მე-8 

dabadebis TariRi 13.11.218.09.2000 

Aაsaki 15 წლის 

mSobeli/meurve ელენე ჯავრიშვილი 

ტelefoni 593934310 

misamarTi ანდრონიკაშვილის პირველი 

შესახვევი,43 

  

isg-s Seqmnis TariRi 
 

სექტემბერი,2015წ. 

 

moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri:  ------------------------------------------------------------ 

 

Sexvedris tipi 

 

X 

(moniSneT) 

TariRi 

sawyisi Sexvedra 
  

Sexvedra saWiroebiT  

gansazRvruli 

  

Sexvedra I, II semestris bolos 

 

I   

II  

saboloo Sexverdra/Sefaseba 
  



isg Sexvedris TariRi: ________ 
 

 

 
mSoblis prioriteti da interesi 

დანიელმა შეძლოს უკეთ მეტყველება(გაბმული),წერილობით საკუთარი აზრის უკეთ 

ჩამოყალიბება 

maswavleblis survილი და ინტერესი. . დანიელი იყოს სასწავლო პროცესში 

ჩართული ,შეძლოს საკუთარი აზრის უკეთ გადმოცემა 

2  
 

 

 
skolis gundi saxeli-gvari 

 

1 damrigebeli    
 

მაყვალა ჩაჩანიძე 

2 maswavlebeli 
 

იზოლდა გულიაშვილი 

3 maswavlebeli 
 

ანა ცხვარიაშვილი 

4 maswavlebeli          
 

გვანცა მგალობლიშვილი 

5 Maswavlebeli ნევა ხაჭაპურიძე 

 

6 Maswavlebeli თინა ბაბუნიძე 

 

7 Maswavlebeli თეა ჯიქია 

 

8 Maswavlebeli ლალი წამალაშვილი 

 

9 Maswavlebeli დალი მინდილაია 

10 Maswavlebeli 

 
ნანა რამიშვილი 

11 Direqtori 

 

მზია გელაშვილი 

12 spec.maswavlebeli ლამარა მთიბელაშვილი 

 

 multidisciplinuri  
gundi 

saxeli-gvari 

   

1 multidisciplinuri 
gundis wevri 

 

 

2 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

 

3 multidisciplinuri 
gundis wevri 
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moswavlis individualuri saswavlo gegma 

 
zogadi informacia 
 

  

Moswavle nikoloz 

skola  mwiTuri 

Klasi მე-2 

dabadebis TariRi 25.02.2008 

Asaki 7წ. 

mSobeli/meurve Tamila mwiTuri 

Telefoni 592 03 08 29 

misamarTi ზარზმის 13 

  

isg-s Seqmnis TariRi 
 

 

moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri:  ----taso kapanaZe,lana mTibelaSvili-

------------------------------------------------------- 

Sexvedris tipi 

 

X 

(moniSneT) 

TariRi 

sawyisi Sexvedra 
  

Sexvedra saWiroebiT  

gansazRvruli 

  

Sexvedra I, II, III trimestris  

Bolos 

I   

II   

III   

saboloo Sexverdra/Sefaseba 
  

 



isg Sexvedris TariRi: ________ 
 

isg – s Sexvedris monawileebi1 
 
 

 
mSoblis prioriteti da interesi 

მოსწავლემ შეძლოს მარტივი ტექსტის წაკითხვა და გაგება,ანბანის ყველა ასოს 

გამოწერა,მარტივი სიტყვების წერილობით შედგენა,. .მიმატება-გამოკლების 

ოპერაციების შესრულება 10ის გავლით. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
 

maswavleblis survili:  მოსწავლემ შეძლოს მარტივი ტექსტების კითხვა და 

ტექსტის ირგვლივ კითხვებზე პასუხის გაცემა.მარტივი წინადადებების წერილობით 

შედგენა,მეტობა ნაკლებობის განსაზღვრა რიცხვებთან მიმართებაში,მიმატება-

გამოკლების ოპერაციების განხორციელება 10-ის გავლით. 

                                                           
1
 yoveli isg SexvedrisTvis ivseba axali furceli  

 mSobeli/meurve 
 

saxeli-gvari 
 

1  

დედა 
თამილა მწითური 

2  
 

 

 
skolis gundi saxeli-gvari sagani 

 

1 damrigebeli    
 

taso kapanaZe qarTuli 

2 Maswavlebeli 
 

taso kapanaZe maTematika 

3 Maswavlebeli 
 

taso kapanaZe xelovneba 

4 maswavlebeli          
 

Taso kapanaZe buneba 

5 Mმaswavlebeli Tamar velTauri inglisuri 

6 Fფsiqologi   

7 Spec.pedagogi Lana mTibelaSvili  

8    

 multidisciplinuri 
gundi 

saxeli-gvari 

1 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

 

2 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

 

3 multidisciplinuri 
gundis wevri 
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moswavlis individualuri saswavlo gegma 

 
zogadi informacia 
 

  

Mმoswavle საბა მაზანაშვილი 

skola  45-ე საჯ.სკოლა 

Kკlasi III კლასი 

dabadebis TariRi 28.11.2006 

Aაsaki 10წ. 

mSobeli/meurve  

ტelefoni 558 92 03 61 

MisamarTi კაჭარავას ქ. N30 

  

isg-s Seqmnis TariRi 
 

 

 

moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri:  ------------------------------------------------------------ 

 

Sexvedris tipi 

 

X 

(moniSneT) 

TariRi 

sawyisi Sexvedra 
  

Sexvedra saWiroebiT  

GansazRvruli 

  

Sexvedra I, II semestris bolos 

 

I   

II  

saboloo Sexverdra/Sefaseba 
  



isg Sexvedris TariRi: ________ 
 

 

 
mSoblis prioriteti da interesi 

.საბამ შეძლოს მარტივი სიტყვებისაგან შემდგარი 3-4 სიტყვიანი წინადადებების 

წაკითხვა,კარნახით მარტივი 1-2 მარცვლიანი სიტყვების დაწერა,მიმატება -გამოკლების 

შესრულება 20ის ფარგლებში ჩხირების მეშვეობით.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
 
maswavleblis survili 

მოსწავლემ შეძლოს მარტივ სამეტყველო სიტუაციაში სწორად რეაგირება,შეძლოს 

მარტივი წინადადებების წაკითხვა და გაგება,სურათის აღწერა მარტივი 

წინადადებებით,მეტობა-ნაკლებობის განსაზგვრა რიცხვებთან მიმართებაში. . . . . . . . 
. . .  

 

 
 

q. Tbilisi. sarajiSvilis 25. s.s.i.p #45 sajaroskola. 45skola.ge T: 2 65-06-02 

2  
 

 

 
skolis gundi saxeli-gvari 

 

1 damrigebeli    
 

მარიამ ეფრემიძე 

2 maswavlebeli 
 

მარიამ ეფრემიძე 

3 maswavlebeli 
 

მარიამ აფციაური 

4 maswavlebeli          
 

მარიამ ეფრემიძე 

5 Maswavlebeli მარიამ ეფრემიძე 

6 Fisqologi  

7 spec.maswavlebeli ლამარა მთიბელაშვილი 

8 Logopedi  

 multidisciplinuri  
gundi 

saxeli-gvari 

   

1 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 
 

ნინო ცინცაძე 

2 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

ნათია ნიაური 

3 multidisciplinuri 
gundis wevri 
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moswavlis individualuri saswavlo gegma 
 
zogadi informacia 
 

  

Moswavle გუგა 

skola  ხადური 

Klasi 1-ელი 

dabadebis TariRi 20.03.2008 

Asaki 6წ. 

mSobeli/meurve ვერიკო ცერაძე 

Telefoni 551 16 33 40 

misamarTi ანდრონიკაშვილის N3 

  

isg-s Seqmnis TariRi 
 

 

 

 

moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri:  ---- -------------------------------------------------------

- 

 

Sexvedris tipi 

 

X 

(moniSneT) 

TariRi 

sawyisi Sexvedra 
  

Sexvedra saWiroebiT  

gansazRvruli 

  

Sexvedra I, II, III trimestris  

Bolos 

I   

II   

III   

saboloo Sexverdra/Sefaseba 
  

 



isg Sexvedris TariRi: ________ 
isg – s Sexvedris monawileebi2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 
2
 yoveli isg SexvedrisTvis ivseba axali furceli  

 mSobeli/meurve 
 

saxeli-gvari 
 

1  
 

 

2  
 

 

 
skolis gundi saxeli-gvari sagani 

 

1 damrigebeli    
 

იამზე აბულაძე qarTuli 

2 maswavlebeli 
 

იამზე აბულაძე maTematika 

3 maswavlebeli 
 

იამზე აბულაძე xelovneba 

4 maswavlebeli          
 

იამზე აბულაძე buneba 

5 Maswavlebeli მაკა ჭეჭელაშვილი inglisuri 

6 Fsiqologi   

7 Spec.pedagogi ლანა მთიბელაშვილი  

8    

 multidisciplinuri 
gundi 

saxeli-gvari 

1 multidisciplinuri gundis 
wevri 
 

 

2 multidisciplinuri gundis 
wevri 
 

 

3 multidisciplinuri gundis 
wevri 
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moswavlis individualuri saswavlo gegma 
 
zogadi informacia 
 

  

Mმoswavle ლიზი გიგაური 

skola  45-ე საჯ.სკოლა 

Kკlasi II კლასი 

dabadebis TariRi 29.11.2008 

Aაsaki 6წ. 

mSobeli/meurve ნანა სულწაძე 

ტelefoni 592 00 83 39 

MisamarTi თბილისი,წინანაურის 11 

  

isg-s Seqmnis TariRi 
 

 

 

moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri:  ------------------------------------------------------------ 

 

Sexvedris tipi 

 

X 

(moniSneT) 

TariRi 

sawyisi Sexvedra 
  

Sexvedra saWiroebiT  

GansazRvruli 

  

Sexvedra I, II semestris bolos 

 

I   

II  

saboloo Sexverdra/Sefaseba 
  



isg Sexvedris TariRi: ________ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  
 

 

 
skolis gundi saxeli-gvari 

 

1 ინგლისური 
 

მაკა ჭეჭელაშვილი 

2 ქართული ენა და ლიტ 
 

თამარ ბერულაშვილი 

3 მათემატიკა 
 

თამარ ბერულაშვილი 

4 ბუნებისმეტყველება        
 

თამარ ბერულაშვილი 

5 ხელოვნება თამარ ბერულაშვილი 

6 Fisqologi  

7 spec.maswavlebeli მთიბელაშვილი ლანა 

8 Logopedi  

 multidisciplinuri  
gundi 

saxeli-gvari 

   

1 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 
 

 

2 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

 

3 multidisciplinuri 
gundis wevri 
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moswavlis individualuri saswavlo gegma 
 
zogadi informacia 
 

  

Moswavle რატი სადიხოვი 

skola  45-ე საჯ.სკოლა 

Kklasi 1-ელი 

dabadebis TariRi 20.05.2009 

Asaki 6წ. 

mSobeli/meurve ნინო სადიხოვა 

Telefoni 557 77 13 69 

MisamarTi იპოლიტეს ქუჩა N20 

  

isg-s Seqmnis TariRi 
 

 

 

 

moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri:  ---- -------------------------------------------------------

- 

 

 

Sexvedris tipi 

 

X 

(moniSneT) 

TariRi 

sawyisi Sexvedra 
  

Sexvedra saWiroebiT  

GansazRvruli 

  

Sexvedra I, II, III trimestris  

Bolos 

I   

II   

III   

saboloo Sexverdra/Sefaseba 
  

 

 



isg Sexvedris TariRi: ________ 
 

isg – s Sexvedris monawileebi3 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
3
 yoveli isg SexvedrisTvis ivseba axali furceli  

 mSobeli/meurve 
 

saxeli-gvari 
 

1 დედა ნინო სადიხოვა 

 
2  

მამა 
კახაბერ სადიხოვი 

 
skolis gundi saxeli-gvari sagani 

 

1 მასწავლებელი 
 

იამზე აბულაძე qarTuli 

2 maswavlebeli 
 

იამზე აბულაძე maTematika 

3 maswavlebeli 
 

იამზე აბულაძე xelovneba 

4 maswavlebeli          
 

იამზე აბულაძე buneba 

5 Maswavlebeli მაკა ჭეჭელაშვილი inglisuri 

6 Fsiqologi   

7 Spec.pedagogi ლანა მთიბელაშვილი  

8    

 multidisciplinuri 
gundi 

saxeli-gvari 

1 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

 

2 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

 

3 multidisciplinuri 
gundis wevri 
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moswavlis individualuri saswavlo gegma 
 
zogadi informacia 
 

  

Mმoswavle ზურაბ ოდიშვილი 

skola  45-ე საჯ.სკოლა 

Kკlasi II კლასი 

dabadebis TariRi 16.08.2008 

Aაsaki 7წ. 

mSobeli/meurve ნინო სიამაიშვილი 

ტelefoni 591 13 77 24 

MisamarTi პატარა გლდანი ,ჯანჯღავას 8 

  

isg-s Seqmnis TariRi 
 

 

 

moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri:  ------------------------------------------------------------ 

 

Sexvedris tipi 

 

X 

(moniSneT) 

TariRi 

sawyisi Sexvedra 
  

Sexvedra saWiroebiT  

GansazRvruli 

  

Sexvedra I, II semestris bolos 

 

I   

II  

saboloo Sexverdra/Sefaseba 
  



isg Sexvedris TariRi: ________ 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  
 

 

 
skolis gundi saxeli-gvari 

 

1 ინგლისური 
 

მარიამ მჭედლიძე 

2 ქართული ენა და ლიტ. ნანა თვალოძე 

3 მათემატიკა 
 

ნანა თვალოძე 

4 ბუნებისმეტყველება     
 

ნანა თვალოძე 

5 ხელოვნება ნანა თვალოძე 

6 Fisqologi  

7 spec.maswavlebeli ლამარა მთიბელაშვილი 

8 Logopedi  

 multidisciplinuri  
gundi 

saxeli-gvari 

   

1 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 
 

 

2 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

 

3 multidisciplinuri 
gundis wevri 
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moswavlis individualuri saswavlo gegma 
 
zogadi informacia 
 

  

Mმoswavle მარიამ პიპინაძე 

skola  N45 საჯარო სკოლა 

Kკlasi I 

dabadebis TariRi 18.07.2009 

Aაsaki 6 w. 

mSobeli/meurve nargiza taxirova-pipinaZe 

ტelefoni 555664666 

misamarTi ქერჩის ქ. N5 

  

isg-s Seqmnis TariRi 
 

 

 

moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri:  ------------------------------------------------------------ 

 

Sexvedris tipi 

 

X 

(moniSneT) 

TariRi 

sawyisi Sexvedra 
  

Sexvedra saWiroebiT  

GansazRvruli 

  

Sexvedra I, II semestris bolos 

 

I   

II  

saboloo Sexverdra/Sefaseba 
  



isg Sexvedris TariRi: ________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mSobeli/meurve 
 

saxeli-gvari 
 

1 დედა ნარგიზი ტახიროვა-პიპინაძე 

 
2  

მამა 
ისრაფილ პიპინაძე 

 
skolis gundi saxeli-gvari sagani 

 

1 მასწავლებელი 
 

ეთერ მახარაშვილი qarTuli 

2 maswavlebeli 
 

ეთერ მახარაშვილი maTematika 

3 maswavlebeli 
 

ეთერ მახარაშვილი xelovneba 

4 maswavlebeli          
 

ეთერ მახარაშვილი buneba 

5 Mმaswavlebeli მაკა ჭეჭელაშვილი inglisuri 

6 Fფsiqologi   

7 სpec.pedagogi ლანა მთიბელაშვილი  

8    

 multidisciplinuri 
gundi 

saxeli-gvari 

1 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

 

2 multidisciplinuri 
gundis wevri 
 

 

3 multidisciplinuri 
gundis wevri 
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ს.ს.ი.პ.  თბილისის  N45 საჯარო სკოლა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი 

 

 

საგანმანათლებლო  და  სააღმზრდელო  მომსახურება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ქ. თბილისი. 

2015–2016 სასწავლო წელი. 
_____________________________________________________________________________ 

 

q. Tbilisi. sarajiSvilis 25. s.s.i.p #45 sajaroskola. 45skola.ge T: 2 65-06-02 

 

 

 

 

45–ე საჯარო სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს  ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელ დამატებით 

საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებას  



 

მიზანი:   

 ნიჭიერ მოსწავლეთა ხელშეწყობა, მათი მიდრეკილებებისა და უნარების   რეალიზებისთვის  

მრავალფეროვანი გარემოს შექმნის გზით; 

 მოსწაველეებში თავისუფალი დროის  გონივრულად დაგეგმვისა და რეალიზების ხელშეწყობა; 

 მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; 

 მოზარდებში პროფესიული ორიენტაციის  ხელშეწყობა; 

 

ამოცანები: 

 მოსწავლეთა ინტერესების  და მდრეკილებების გამოვლენა; 

 სასწავლო ჯგუფების დაკომპლექტება; 

 დაკომპლექტებული ჯგუფების პროგრამების შემუშავება; 

 ჯგუფების მეცადინეობის დღის რეჟიმის შემუშავება; 

 ღონისძიებების ორანიზება.( სპექტაკლი, შეჯიბრი, ტურნირი.) 

 

დამატებით საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ფარგლებში შექმნილ წრეებზე მოწვეული 

იქნებიან შესაბამისი პროფესიის სპეცისლისტები. 

 

დამატებით საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების დაფინანსების ფორმა: 

 თვითდაფინანსება.  

უფასო.  

 

სკოლაში მიმდინარე სასწავლო წელს მოქმედებს შემდეგი უფასო წრეები: 

 

„ წიგნის მეგობარი“ 

 

„ ინტელექტუალთა კლუბი“ 

  

„ რადიოჟურნალისტთა  კლუბი“ 

 

თვითდაფინანსების ფარგლებში მოქმედებს შემდეგი წრეები: 

 

აკრობატიკის წრე;  (მწვრთნელი შოთა  აზარაშვილი) 

აღმოსავლური ორთბრძოლების (კარატის) წრე;  (მწვრთნელი: იგორ დენისენკო ) 

ფრენბურთის წრე; (მწვრთნელი: ხატუნა დანელია) 

ქართული ცეკვების წრე; (ხელ: ნათია დეკანოიძე)  

გახანგრძლივებული ჯგუფი. 

მოსალოდნელი შედეგები:                 

 შექმნილი მრავალფეროვანი სასწავლო გარემო ხელს შეუწყობს ნიჭიერ მოსწავლეთა გამოვლენას და მათი 

შეასძლებლობების რეალიზებას. 

 მოსწავლეებში ხელი შეეწყობა პროექტების დაგეგმვის და განხორციელების უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბებას; 

 მოხდება სტიმულირება და ხელშწყობა  პროფესიული ორიენტაციის. 

 მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში. 

 მოსწავლეებში განვითარდება კომუნიკაციის,  თავისუფალი დროის დაგეგმვის უნარ–ჩვევები. 

 მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების  სტიმულირება. 

2015 – 2016  სასწ. წელი. 
________________________________________________________________________________________________ 
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ფ რ  ე  ნ  ბ  უ  რ თ ი ს    წ რ ი ს 

მ უ შ ა ო ბ ი ს  გ ე გ ე მ ა  
 

 

 

 

მწვრთნელი– მაია ხორიაშვილი 

 

 

 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015– 2016  სასწ. წელი. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

q. Tbilisi. sarajiSvilis 25. s.s.i.p #45 sajaroskola. 45skola.ge T: 2 65-06-02 

 

 



 

 

 

მ ი ზ ა ნ ი  დ ა  ა მ ო ც ა ნ ე ბ ი : 

 

    ფრენბურთის პოპულარიზაცია; 

 მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, ჯანმრთელობის განმტკიცება; 

 მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა სპორტში; 

 სიცოცხლისათვის აუცილებელი მოძრაობითი უნარ–ჩვევების ფორმირება და სრულყოფა; 

 მოზარდებში ისეთი ფიზიკური თვისებების განვითარება, როგორიცაა სისწრაფე, ძალა , 

გამძლეობა, მოქნილობა და სიმარჯვე; 

 ნიჭიერი მოსწავლეების გამოვლენა და მათი დროული ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში; 

 სკოლის ნაკრები გუნდის ჩამოყალიბება და ყველა სპორტულ შეჯიბრში წარმატებული 

ასპარეზობა. 
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ფრენბურთის სწავლების პროგრამა: 

 

1. ფრენბურთის წესების შესწავლა, ბურთის ფლობა; 

2. ბურთის გადაცემის და მიღების ტქნიკის შესწავლა; 

3. თავდასხმის ტექნიკის შესწავლა; 

4. თავდაცვა; 

5. საერთო ფიზიკური მომზადება; 

6. სპეციალური ფიზიკური მომზადება; 

7. სასწავლო თამაში; 
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№ თემის დასახელება დათმობილი 

საათები 

დრო შენიშვნა 



 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

 

3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 
 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

1 

 

2 

I თეორია 
ფრენბურთის ისტორიიდან. 
თამაშის წესები. 

სპორტსმენის პირადი ჰიგიენა. 

  

II. ბურთის ფლობა, მოთამაშის მოქმედებები. 

მოთამაშის დგომა, გადაადგილება. 

გადაცემები ორი ხელით ზემოდან და 

ქვემოდან. 

ბურთის ჩაწოდების შესწავლა; 

III . ბურთის გადაცემის და მიღების ტექნიკის 

შესწავლა. 

გადაცემები წყვილებში, სამეულებში და ა.შ. 

ბურთის გადაცემა სხვადასხვა 

მიმართულებიდან და მანძილიდან; 

ჩაწოდების მიღების ტექნიკის შესწავლა. 

IV. საერთო და სპეციალური ფიზ. 

მომზადება. 

ვარჯიშები მოქნილობაზე. 

ვარჯიშები ძალაზე. 

ვარჯიშები სისწრაფეზე. 

ვარჯიშები რეაქციის სისწრაფეზე. 

ვარჯიშები გამძლეობაზე. 

 V. თავდასხმის ტექნიკა. 

ბურთზე გასვლა თავდასხმისას. 

მანძილი ბურთსა და მოთამაშის შორის; 

ხელის მოქნევა და ბურთთან კონტაქტი; 

თავდასხმა ბადეზე: 

ა)ადგილიდან; 

ბ)ნახტომში; 

გ)ერთი,ორი და სამი ნაბიჯის შემდეგ. 

VI. თავდაცვა. 

ინდივიდუალური ზონალური დაცვა. 

ჯგუფური (გუნდური დაცვა); 

ბლოკირება; 

დაზღვევა; 

VII . სასწავლო  თამაში 

თამაშები სისწრაფის, სისხლარტის, 

მოქნილობის, რეაქციის განვითარებაზე; 

ფრენბურთის თამაშის შესწავლა 

4 საათი 

1 

2 

1 

10 საათი 

2 

4 

4 

 

20 საათი 

6 

7 

 

7 

20 საათი 

5 

3 

6 

6 

16 საათი 

3 

3 

4 

6 

 

 

 

 

20 საათი 

5 

5 

5 

5 

30 საათი 

10 

 

10 

წლის 

განმავლობაში  

 

ოქტომბერი 

ნოემბერი 

 

წლის 

განმავლობაში 

 

ოქტომბერი 

ნოემბერი 

გაზაფხული.წლის 

განმავლობაში 

 

დეკემბრიდან 

(წლის 

განმავლობაში) 

 

წლის 

განმავლობაში 

 

 

წლის 

განმავლობაში 
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ა ღ მ ო ს ა ვ ლ უ რ ი    ო რ თ ა ბ რ ძ ო ლ ე ბ ი ს  (  კ ა რ ა ტ ე )  

წ რ ი ს  მ უ შ ა ო ბ ი ს    გ ე გ მ ა .  

 

 

 

 

მწვრთნელი:  იგორ დენისენკო 
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წრის   მუშაობის   მიზანი. 

 

აღმოსავლური ორთაბრძოლის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ვარჯიშით გონებრივი 

ფიზიკური სრულყოფა და განვითარება. მოქნილობა, სისწრაფე, გამძლეობა და ძალა. 

 

1. პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და ხელის შეწყობა სპორტული კარიერისკენ წინსვლაში. 

 

2. სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობა. 

 

3. სპორცმენ ბავშვთა მომზადება და მათი განვითარება. 
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გ ე გ მ ა  

 

# ა ქ ტ ი ვ ო ბ ა 
ჩატარების 

დრო 
საათი შენიშვნა 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

თეორიული და ფიზიკური საერთო 

მომზადების ვარჯიშები. 

ილეთებისა და ტექნიკის  

შესწავლა და სრულყოფა. 

6 – 7 თვის შემდეგ ვიწყებთ 

ხელჩართულ ბრძოლებსა და ორთა– 

ბრძოლებს. 

1500 სთ. 

 

1800 სთ. 

 

1000 სთ.  

96 სთ. 

 

192 სთ. 

 

48 სთ. 

 

 

                                                                მწვრთნელი:                          /ი. დენისენკო / 
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ქ ო რ ე ო გ რ ა ფ ი უ ლ ი    წ რ ი ს  

 

  მ უ შ ა ო ბ ი ს    გ ე გ მ ა  

 

 

ქორეოგრაფი:  ნათია  დეკანოიძე 
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    ქართული ხალხური შემოქმედების მშვენებაა ცეკვა ,, ქართული„ ქართველი ხალხის თავისებურებების, 

მისი შრომის და ყოფაცხოვრების პირობებით განპირობებული ტემპარამენტის, გრძნობების და ჩვევათა 

პირდაპირი ანარეკლია. 

    ცეკვის შინაარსი ორიგინალური და დიდად დასაფასებელია ის, რომ მოზღვავებული გრძნობები 

კეთილშობილურია, თავშეკავებული და მოკრძალებული. 

    ამ ცეკვაში თავს იყრიდა ქართველი ხალხის ქორეოგრაფიული შემოქმედების საუკეთესო თვისებები. 

იგი მრავალ თაობათა მიერ იქმნებოდა და საუკუნეთა განმავლობაში იწრთობოდა, ამიტომ შეიძლება 

ითქვას, რომ ცეკვა ,, ქართული „ ერთ–ერთი ხალხური ცეკვაა, რომელსაც შეუძლია მოზარდის 

პიროვნულად ჩამოყალიბება. 

 

 

 

1. პერსპექტიული ბავშვები გადაყვანილნი იქნებიან ქორეოგრაფიულ ანსაბლში. 

2. მიიღებენ მონაწილეობას გამართულ კონცერტებში. 

3. მოცეკვავე ბავშვთა , მომზადება და მათი განვითარება. 
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გ ე გ მ ა 

 

# აქტივები 
ჩატარების 

დრო 
საათი შენიშვნა 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

  ფიზიკური და თეორიული  

საერთო მომზადების ვარჯიშები 

 

ილეთებისა და ტექნიკის  

შესწავლა და სრულყოფა 

 

6 – 7 თვის შემდეგ ვიწყებთ 

ცეკვების შესრულებას 

 

17 00 სთ. 

 

 

18 00 სთ. 

 

 

10 00 სთ 

98 სთ. 

 

 

192 სთ. 

 

 

48 სთ. 

 

  

 

 ქორეოგრაფი:                        / ნ. დეკანოიძე    
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 ს.ს. ი.პ.   ქალაქ თბილისის N 45 საჯარო სკოლა 

 

 

 

 
შიდასასკოლო მონიტორინგის პრინციპები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ქ. თბილისი. 

2015–2016 სასწავლო წელი. 

 

 
 

ქ. თბილისი. სარაჯიშვილის #25.  ტელ: ( 995 32) 65 06 02 , e- mail; mzia _45 @  yahoo.com 

 

 

 



ს.ს.ი.პ თბილისის # 45– ე საჯარო სკოლის სასწავლო პროცესზე ადმინიტსტრაციის კონტროლის 

მიმართულებები: 

 

1) მოnიტორინგი;                                    

2)  შეფასება; 

  
მონიტორინგი – არის სპეციციკური ინდიკატორების მიხედვით მონაცემების             შეგროვების 

და     გაანალიზების სისტემური პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს  მოცემული   სიტuაციის 

შესწავლას და მიღებულ შედეგზე დაყრდნობით  შესაბამისი 

                     ჩარევების განხორციელებას. 

 

 

                   შეფასება        –  მონიტორინგის შედეგზე დაყრდნობით სასწავლო პროცესის     

                                          ანალიზი. 

 

 

პედაგოგთა მუშაობის მონიტორინგი ხორციელდება სკოლაშi დანერგილი              „მასწავლებელთა 

შეფასების რეიტინგული დაგროვებითი“ სისტემის მიხედვით 

 

მასწავლებლის შეფასების რეიტინგულ– დაგროვებითი სისტემა ორი ნაწილისგან  შედგება: 

 პირველ ნაწილში შედის აუცილებელი მინიმუმი, ის საქმიანობები, რომელიც ყველამ უნდა 

შეასრულოს (80ქულა);  

 მეორე ნაწილში პედაგოგი სასურველი ქულების რაოდენობას „აგროვებს“  რაTა გარკვეულ დონეს 

მიაღწიოს(200ქულა) ; 

 

                   სასწავლო წლის განმავლობაში საკონსტულაციო საბჭო აჯამებს მონიტორინგის  მასალებს  

და თითოეული პედაგოგს ანიჭებს რეიტინგულ ქულას. 

 დაგროვებითი ქულები არის საფუძველი პედაგოგის წახალისების. 

               
 კათედრის ხელმძღვანელების საქმიანობის მონitoringის მიმართულება: 

 

 კათედრის ხელმძღვანელის პორტფოლიოს შეფასება; 

 კათედრის მუშაობის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო მიზნების განხორციელებასთან; 

 

          კათედრის ხელმძღვანელების საქმიანობის მონitoringi: 

 

1. წლიური სამუშაო გეგმა; 

2. კათედრის დებულება; 

3. ჩატარებული სხდომების ოქმები; 

4. სემესტრული და წლიური ანგარიში; 

5. ოლიმპიადა, კონფერენციები, პროექტების  გეგმები და ანგარიში; 

6. Cატარებული ღონისძიებების ამსახველი მასალები. 
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1. დამრიგებლის პოერტფოლიოს შეფასება; 

2. დამრიგებლის მუშაობის შესაბამისობა სასკოლო სასწავლო გეგმის განხორციელებასთან. 

 

             კლასის დამრიგებლის  საქმიანობის მონიტორინგი:   

 

1.  სადამრიგებლო პროგრამა; 

2 . დამრიგებლის სემესტრულ – წლიური ანგარიში; 

3 სადამრიგებლო დღიური (სადაც ასახულია თითოეულ მოსწავლესთან ინდივიდუალური მუშაობა, 

მშობლებთან კომუნიკაცია); 

4 თანამშრომლობა  სააღმზდელო ჯგუფთან;  

5 სადამრიგებლო პროგრამით  გათვალისწინებული ღონისძიებების ხარისხი; 

 

პედაგოგიური საბჭოს მუშაობის მონიტორინგის მიმართულება: 

 

1. პედსაბჭოს წლიური სამუშაო გეგმა; 

2. პედსაბჭოს სხდომის ოქმები. 

 
      პედაგოგიური საბჭოს მუშაობის მონიტორინგი: 

 

1 პედსაბჭოს წლიური სამუშაო გეგმა; 

2 პედსაბჭოს სხდომის ოქმი; 

 

სააღმზრდელო პროცესის მონიტორინგs კურირებს koordinatori .  

        

სააღმზდელო პროცესის მონიტორინგის მიმართულებები: 

 

 Sემუშავებული საღმზდელო პროგრამის პრინციპი; 

 ყოველკვირეული ანალიზი მოსწავლეთა დისციპლინის შესახებ ( გაცდება, დაგვიანება, სხვა 

ღონისძიება); 

 დისციპლინარული დარღვევების პრევენციული ღონნისძიებების ეფექტურობა;  

 დისციპლინარული კომიტეტის სხდომის ოქმი; 

 სადამრიგებლო პროგრამის შესრულების მონიტორინგი. 

 
Eerovnuli saswavlo gegmiT gaTvaliswinebuli sagnobrivi standartis miRwevebis 

monitoringiს მიმართულებები: 

 ადმინისტრაციული წერები (ტესტირება შერჩეულ  კლასებში); 

 საგნის სწავლების დინამიკა შემაჯამებელი შეფასების მიხედვით                    ( სემესტრის ბოლოს) 

 გაკვეთილების მოსმენა; 

 საგნის სტანდარტის და შემაჯამებელი წერების თემატიკის შესაბამისობა. 
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მოსწავლის მიერ მიღებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენის 

მიზნით კვლევის ჩატარება  naec-ის დახმარებით : 

 

                                      მე-6 კლასი, საგანი :   ქართული, მათემატიკა; 

                 მე-9 კლასი, საგანი:    ქართული, მათემატიკა, ისტორია. 

 

 

  სკოლის შენობის სანიტარულ– ესთეtიკური მდგომარეობის  

 მონიტორინგი: 

 
 მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის კორდინატორის  ყოველთვიური ანგარიში; 

 მუდმივი ვიზუალური შემოწმება; 

 

ადმინისტრაციის მონიტორინგი: 

 

 სამუშაო გეგმები; 

 ტრიმესტრულ– წლიური ანგარიში; 

 დოკუმენტაციის წარმოება; 

 გამოკითხვის მასალები; 

 თვიTშეფასება. 
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2015-2016 სასწავლო წლის  

სასკოლო სასწავლო  გეგმის მონიტორინგი 

 

N  აქტივობები/შინაარსი პასუხისმგებელი პირი 2015 წელი 2016 წელი 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1.1 maswavlebelTa Sefasebა 

"reitinguli dagrovebiTi 

sistemis " mixedviT 

 

დირექტორი, 

დირექტორის მოადგილე, 

კათედრის ხელმძღვანელები 

 

 

         

1.2 kaTedris xelmZRvanelis 

muSaoba: 

პორტფოლიოს მასალების 

მიხედვით. 

 

დირექტორი,დირექტორის 

მოადგილე. 

          

1.3 damrigeblis muSaoba:  

სადამრიგებლო პოგრამების 

შესრულების დინამიკაზე 

დაკვირვება., 

კლასის საათზე დასწრება. 

 

დირექტორი,  

დირექტორის მოადგილე 

          

1.4  სასკოლო სასწავლო გეგმის 

დოკუმენტების-  სასწავლო 

პროგრამების, თემატურ - 

კალენდარული გეგმებისა და 

შეფასების სისტემის  შესაბამისობა 

ესგ სთან. 

 

დირექტორი, 

დირექტორის მოადგილე; 

          

1.5 sagnobrivi standartis 

miRwevis monitoringi: 

დირექცია: 

დირექტორი, 

დირექტორის მოადგილე; 

შესაბამისი საგნების 

კათედრის ხელმძღვანელები. 

 

          

          

          

moswavleTa akademiuri 

moswreba (ganmsazRvreli 

Sefasebis mixedviT) 

Semajamebeli werebis 

Tematikis, formisa da 

grafikis Sesabamisoba 

saskolo saswavlo 

gegmasTan 

          

          



sagnis swavlebis dinamika I 

semestri, II semestri. 

 

1.6 moswavleTa gacdena 

dagvianebebis da 

disciplinuri gadacdomebis 

monitoringi 

 

დირექტორი, 

დირექტორის მოადგილე; 

          

1.7 გაკვეთილებზე დაკვირვება, 

უკუკავშირი. 

 

დირექტორი, 

დირექტორის მოადგილე, 

კათედრის ხელმძღვანელი 

          

1.8 saskolo werebi: 

1- IV klasi.   maTematika 

 

დირექტორი, 

დირექტორის მოადგილე, 

პედაგოგები. 

          

II- III klasi. kiTxvis unaris 

Sefaseba 

          

I X klasi  გამოცდა : 

ქართული ენა, მათემატიკა.  
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