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სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილებია: 

 სკოლის მისია; 

 

 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნები და ამოცანები საფეხურების 

მიხედვით; 

 სასწავლო კალენდარი; 

 სასკოლო საათობრივი ბადე;  

 სასწავლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ 

შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და 

საგნების მიხედვით; 

 დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა; 

 საგნობრივი კათედრების მუშაობის პრინციპები; 

 მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები (რომელიც განსაზღვრავს 

ვადებსა და პირობებს გაცდენილი შემაჯამებლი დავალებების აღდგენისთვის, 

საშემოდგომო გამოცდების ჩატარებისთვის და სხვა); 

 ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის, 

ასეთის საჭიროების შემთხვევაში;  

 ინკლუზიური განათლება; 

 ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/გაუთვალისწინებელი 

დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა; 

 

 მე-9 და მე-11 კლასებში სკოლის მიერ პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის მიერ პროფესიული 

ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის გაკვეთილების ჩატარების განრიგი: პროფესიული 

ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის კურსი ჩაუტარდებათ I და II სემესტრიში 8 საათი  

IXა, IXბ,   IXგ კლასებს  ( თვეში 1 საათი)  და II სემესტრში  XIა, XIბ  კლასებს  4 საათი (  

თვეში 1 საათი. ).კურსის ჩატარება დაევალა იზო გულიაშვილს.    
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სკოლის მისია 

skola uzrunvelyofs moswavleTa aRzrdisa 

da swavlebis maRal xarisxs, 

urTierTTanamSromlobis, profesiuli zrdisa da 

inovaciuri saswavlo garemos Seqmnis gziT. 

k o d e q s i 

marTva da administrireba 

    skolis administracia xelmZRvanelobs marTvis demokratiuli 

principebiT skolis administracias pedagogebTan erTad gansazRvruli aqvs 

skolis misia, erTiani xedva, strategiuli gegma da zrunavs mis 

ganxorcielebaze. 

      skolis administracias ganawilebuli aqvs funqciebi kompetenciebis 

mixedviT, romelic asaxulia skolis SinaganawesSi. 

      skolis administracia skolas marTavs moqmedi kanonmdeblobisa da 

skolaSi moqmedi Sinaganawesis mixedviT. 

     gadawyvetilebebis miReba aris gamWvirvale da monawileoba 

SeuZlia yvela dainteresebul pirs kompentenciis Sesabamisad. 

      skolis administracia uzrunvelyofs skolis fizikuri, finansuri da 

adamianuri resursebis efeqtian gamoyenebas dasaxuli miznebis misaRwevad 

(dakvirveba, Sefaseba, waxaliseba). 

      skolis administracia zrunavs pedagogebis profesiul ganviTarebaze 

(Trening-seminarebze, konferenciebze monawileobiT). 

      skolis administracia SeimuSavebs monawileobiT biujets, romelic 

aris gamWvirvale. 

swavleba-swavla 

     erovnuli saswavlo gegmis safuZvelze skolaSi SemuSavebulia 

moswavleebis saWiroebebze orientirebuli saskolo saswavlo gegma. 
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     Sedgenilia da danergilia moswavleTa Sefasebis mravalkomponentiani 

sistema, romelic saSualebas aZlevs moswavles, mudmivad 

daakvirdes Sedegebs. 

     moswavlesa da maswavlebels Soris aris partnioruli urTierTobebi. 

      sagakveTilo procesSi danergilia swavlebis axali teqnologiebi 

(kompiuteris swavleba, misi saswavlo procesSi gamoyeneba, internetiT 

sargebloba). sagakveTilo procesSi moswavles eZleva saSualeba 

mravalmxriv warmoaCinos Tavisi SesaZleblobebi (SemoqmedebiTi unari, 

diskusiis unari, proeqtebi, prezentaciis unari). 

       saswavlo procesSi daculia moswavleTa Tanasworoba. 

       moswavlis saWiroebebidan gamomdinare pedagogebi uzrunvelyofen 

ufaso damatebiT saganmanaTleblo momsaxurebas 

pedagogebi 

              maswavleblebi acnobiereben erovnul saswavlo gegmaSi mimdinare 

cvlilebebsa da ganviTarebis procesebs. 

      pedagogebi mudmivad zrunaven aimaRlon kvalifikacia konferencibsa da 

Trening-seminarebze daswrebiT, profesiuli literaturis gacnobiT. 

      pedagogebi sagakveTilo procesSi xels uwyoben bavSvis pirovnul da 

socialur ganviTarebas. 

      pedagogebi sagakveTilo procesSi iyeneben sainformacio-

sakomunikacio teqnologiebs. 

      pedagogebs SeuZliaT moswavleebisaTvis gasagebad, maTi 

ganviTarebis doneebisa da cxovrebiseuli gamocdilebis Sesabamisad, 

saswavlo procesis dagegmva da moswavleTa dainteresebisa da 

maqsimaluri CarTulobis miRweva. 

      pedagogebi xels uwyoben moswavleTa iniciativebisa da damoukidebeli 

swavlebis unar-Cvevebis Camoyalibebas. 

pedagogebs Seqmnili aqvT programebi, romlebic efuZvneba kvlevis 

monacemebs da gaTvasliswinebulia moswavleTa SesaZleblobebi. 

moswavleebi 
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       yvela moswavle icnobs skolis Sinaganawess da moswavleTa qcevis 

kodeqss. 

       moswavleebs Soris damyarebulia megobruli, 

urTierTpativiscemis gamomxatveli urTierToba. 

       skolaSi Seqmnilia moswavleTa TviTmmarTvreloba, sadac moswavleebs 

eZlevaT saSualeba monawileoba miiRon skolis marTvasa da cxovrebaSi. 

       moswavleebs aqvT saSualeba dagegmon da aqtiurad Caeban klasgareSe 

RonisZiebebSi.   

       moswavleebs aqvT saSualeba interesTa Sesabamisad gaerTiandnen 

moswavleTa klubebSi. 

       moswavleebs aqvT saSualeba isargeblon skolis biblioTekiT da 

internetiT.  moswavleebs aqvT pedagogebTan partnioruli urTierToba. 

garemo da urTierTobebi 

                 skolaSi pozitiuri urTierTobaa damyarebuli maswavblebels, 

moswavlesa da mSobels Soris. 

        skolas aqvs unari moisminos da gaiTvaliswinos Temidan wamosuli 

sasargeblo rCevebi da winadadebebi, imoqmedos Sesabamisad. 

        skolaSi arsebobs moswavleTa da maswavlebelTa waxalisebis 

sistema. 

        emociuri da qceviTi problemebis mqone moswavleebTan muSaobisaTvis 

skolaSi funqcionirebs saaRmzrdelo jgufi, romelic Sesabamis saWiro 

RonisZiebebs axorcielebs. 

        skolaSi funqcionirebs biblioTeka, romelic ivseba axali saWiro 

literaturiT. 

        skolaSi aris internetiT sargeblobis saSualeba. 

        skola iZleva SesZleblobas მშobelTa da moswavleTa interesebis 

safuZvelze Seiqmnas gaxangrZlivebuli jgufi. 

         skolis bazaze funqcionirebs erovnuli saswavlo gegmiT 

gauTvalisinebeli damatebiT saganmanaTleblo da saaRmzrdelo 

momsaxurebeb 
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ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნები და ამოცანები 

საფეხურების მიხედვით 

  

2016-2017 სასწავლო წლის სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმა შედგენილია საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის #36/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე. 

 

სკოლაში მიმდინარეობს 12 წლიანი ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლება. სკოლა ზოგადი 

განათლების მიხედვით, არის სამსაფეხურიანი: დაწყებითი (I-VI კლასები), საბაზო (VII-IX 

კლასები) და საშუალო (X-XII კლასები).  

 

დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანებია: 

 
ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად და სწავლისათვის 

საჭირო უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად;    

ბ) ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება და სამყაროს 

შემეცნების მიმართ ინტერესი; 

გ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები  და ჩამოუყალიბოს საფუძვლები შემდგომ, საბაზო საფეხურზე 

სწავლის წარმატებით გასაგრძელებლად; იმ ცოდნის დასაუფლებლად, უნარ-ჩვევების 

გასავითარებლად და დამოკიდებულებების ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც მას   მომავალში  

დასჭირდება. 

საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია: 

 
ა) დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში;   

ბ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომლებიც 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში; 

გ) შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად, ან შრომით ბაზარზე სწორი 

არჩევანის გასაკეთებლად. 

 

 

საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია: 

 
ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განათლების 

მისაღებად; 

ბ) დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად (სწავლის გასაგრძელებლად და/ან 

შრომით საქმიანობაში ჩასაბმელად); 

გ) მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლება. 
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2016-2017 სასწავლო წლის კალენდარი 

1. სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტერს. სასწავლო წელს ორ სემესტრად ყოფს ზამთრის 

არდადეგები. 

2. 2016-2017 სასწავლო წლის დაწყების თარიღია: 2016 წლის 15 სექტემბერი; 

3. I და XII კლასის მოსწავლეთათვის 2016-2017 სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2017 წლის 19 

მაისი; 

4. II-XI კლასის მოსწავლეთათვის 2016-2017 სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2017 წლის 16 

ივნისი; 

5. 2016-2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი მთავრდება 2016 წლის 29 დეკემბერს. Mმეორე 

სემესტრი იწყება 2016 წლის 16 იანვარს ; 

6. 2016-2017 სასწავლო წლის არდადეგები: 

 

  

 

 

 

 

 

 საშობაო  არდადეგები 2016 წლის 30 დეკემბრიდან 2016 წლის 16 იანვრამდე; 

 სააღდგომო არდადეგები 13 აპრილიდან 18 აპრილის ჩათვლით. 

7. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია 6 დღიანი სწავლებაც.  კერძოდ, 6 

დღიანი სწავლება დასაშვებია:  

ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას; 

ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები; ამ შემთხვევაში სკოლა 

ვალდებულია ინფორმაცია მიაწოდოს სამინისტროს; 

გ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს 

დასვენების დღედ სამინისტროსთან შეთანხმებით. 

8. გაკვეთილის ხანგძლივობაა 45 წუთი.  

9. პირველი კლასის გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთია.  

10. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი 

ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ), როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, 

ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის   შემცირების 

მიზნით. 

არდადეგები და უქმე დღეები    

14.10.2016 სვეტიცხოვლობა    

23.11.2016 გიორგობა    

19.01.2017 ნათლისღების დღესასაწაული   

03.03.2017 დედის დღე    

08.03.2017 ქალთა საერთაშორისო დღე   

09.04.2017 საქ. დამოუკიდებლობის აღდგენის  

და სამშობლოსათვის დაღუპულთა  ხსოვნის დღე  

      

      

09.05.2017 ფაშიზმზე გამარჯვების დღე   

12.05.2017 წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე  

26.05.2017 საქართველოს დამოუკიდებლობის  დღე  
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12. გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგძლივობაა 5 წუთი, მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის 

შესვენების ხანგძლივობა შეადგენს 10 წუთს.  

 

 

გაკვეთილების განრიგი 

 

(გაკვეთილების განრიგი შექმნილია მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის 10 წუთიანი 

შესვენების  გათვალისწინებით) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განაყოფები 
 

სსიპ ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლა 2016-2017 სასწავლო წელს მოსწავლეთა ინტერესების 

გათვალისწინებით შექმნილია 12ბ კლასში  მეორე უცხოურ ენაში გერმანული და რუსული ენის განაყოფები. 

 

II – XII კლასი 

გაკვეთილი შესვლის დრო გამოსვლის დრო 

I 9:00 9:45 

II 9:50 10:35 

III 10:40 11:25 

IV 11:35 12:20 

V 12:25 13:10 

VI 13:15 14:00 

VII 13:55 14:35 

I კლასი 

გაკვეთილი შესვლის დრო გამოსვლის დრო 

I 9:00 9:35 

II 9:40 10:15 

III 10:45 11:20 

IV 11:25 12:00 

V 12:05 12:40 
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სადამრიგებლო პროგრამა 

 

კლასის დამრიგებლის მუშაობის მიზანი  

        დამრიგებელი მოსწავლის მრჩევლად მოიაზრება. მისი მუშაობა უნდა ემყარებოდეს ზოგადი 

განათლების ეროვნულ მიზნებს და ხელს უწყობდეს მოსწავლეებში გონებრივი და ფიზიკური უნარების 

განვითარებას, მათ ჩაბმას სხვადასხვა კლუბსა თუ წრეში; ასევე, უნდა უწყობდეს ხელს მოსწავლეებში 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, უნდა უვითარებდეს ლიბერალურ და დემოკრატიულ 

ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ ოჯახის, საზოგადოებისა 

და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში. 

 

კლასის დამრიგებლის მოვალეობები 

დამრიგებელს ევალება: 

1. მოსწავლისა და მის მშობელის/კანონიერ წარმომადგენლისათვის (შემდგომში მშობელი) მათი 

უფლებების და მოვალეობებსი (სკოლის შინაგანაწესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო 

გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.) გაცნობა; 

2. სადამრიგებლო ე.წ. „კლასის საათის“ საჭიროებისამებრ (კვირაში მინიმუმ ერთხელ) ჩატარება; 

3. მოსწავლის დახმარება აკადემიური თუ სხვა პრობლემის გადაჭრაში;                        

4. მოსწავლეს, მშობლებსა და მასწავლებლებს შორის შუამავლობა პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში; 

5. მშობლებისათვის შვილის ყოფაქცევისა და აკადემიური მოსწრების გაცნობა თვეში მინიმუმ ერთხელ; 

სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების დასწრების აღრიცხვის ყოველდღიური შემოწმება; 

6. სასწავლო წლის დასაწყისშივე მოსწავლისა და მისი მშობლების ინფორმირება მოსწავლის მიერ 

გაკვეთილების გაცდენის შემთხვევაში მოსალოდნელი სავარაუდო შედეგების შესახებ; 

7. სადამრიგებლო კლასის მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, მისი მიმღები სკოლისათვის 

მოსწავლის აკადემიური მოსწრებისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების 

უზრუნველყოფა; 

8. ასევე ამ გეგმით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების შესრულება. კერძოდ, 

ა) დამრიგებელი მშობლებს შვილის აკადემიური მოსწრების და ყოფაქცევის საკითხებს ინდივიდუალური 

შეხვედრების დროს უნდა აცნობდეს. (დაუშვებელია ერთი მოსწავლის ყოფაქცევისა და აკადემიური 

მოსწრების შესახებ სხვისი თანდასწრებით საუბარი). 

ბ) თუ მოსწავლე სკოლას აცდენს, დამრიგებელი ვალდებულია, გაიგოს გაცდენის მიზეზი, აცნობოს სკოლის 

დირექციას და საკითხთან დაკავშირებით შეასრულოს მისი ვალდებულებები; 

გ) დამრიგებელი პერიოდულად უნდა ეკითხებოდეს საგნის მასწავლებლებს სადამრიგებლო კლასის 

მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების, პიროვნული პრობლემებისა თუ ზოგადი წარმატებების შესახებ. 

სასწავლო წლის დასრულებისას მან უნდა გააკეთოს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის 

აკადემიური     მოსწრების, გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზი, რის საფუძველზეც დაწერს 

თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათებას, სადაც აღწერს: 

 მოსწავლის ძლიერ მხარეებს, მის წარმატებებს როგორც აკადემიური, ისე სოციალური 

ურთიერთობების თვალსაზრისით, მონაწილეობას წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა თუ სხვა 

სახის ღონისძიებებში. 

 მოსწავლის აკადემიური, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის 

მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელთა გათვალისწინებაც სასარგებლო იქნებოდა მოსწავლისათვის. 

     იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლის ნიშანები საშუალოზე დაბალია, დამრიგებელი ვალდებულია, 

გააფრთხილოს მშობელი და მოსწავლე იმის შესახებ, რომ სასწავლო წლის ბოლომდე (ან მომდევნო 

სასწავლო წელს) აუცილებელია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა, რათა მოსწავლემ შეძლოს საფეხურის 

წარმატებით დაძლევა. 

      დამრიგებელი ვალდებულია შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს ინფორმაცია მისი 

შვილის აკადემიური მოსწრების, ქცევისა და გაცდენების შესახებ. 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge        

 

 

 დამრიგებლის სააღმზრდელო მუშაობა ემყარება შემდეგ პრინციპებს: 

1.  აღზრდის   მთლიანობა - სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების ფიზიკური, 

ფსიქიკური, სოციალური და სულიერი  განვითარებისაკენ. სააღმზრდელო მუშაობის მთავარი პრინციპი 

ფიზიკურად და ფსიქიკურად ჯანსაღი მოქალაქის აღზრდაა;  

2.  შემოქმედი, აქტიური პიროვნების აღზრდა - ყველა ბავშვი უნიკალურია. ისინი დაჯილდოებულნი არიან 

განსხვავებული ნიჭითა და შესაძლებლობებით. შესაბამისად, დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის შინაგანი 

ძალების აქტივაცია და მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა; 

3. მოსწავლეთა ჩართულობა - ეს პრინციპი ხელს უწყობს მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და 

ვალდებულების გრძნობის განვითარებას. დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად 

საშუალება უნდა მისცეს მათ მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (სასკოლო ოლიმპიადები, ზეიმები, 

ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში. 

დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ინტერესები. ამგვარი ჩართულობა 

მოსწავლეებს გამოუმუშავებს ისეთ უნარ- ჩვევებს, რომლებიც დაეხმარება მათ დამოუკიდებლად 

მოაგვარონ ცხოვრებაში წამოჭრილი სირთულეები და ხელს შეუწყობს თავისუფალი პიროვნების 

ფორმირებას;  

4.  თანამშრომლობის პრინციპი - დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან უნდა ემყარებოდეს 

თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთნდობას. დამრიგებლის მუშაობის მიზანი უნდა 

იყოს კლასში თანამშრომლობითი გარემოს შექმნა.  

5. მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა   

დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის პოტენციური  ძალების ამოქმედება და მათინიჭისა და შესაძლებლობე

ბის გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა. 

6. მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება  

დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად საშუალეა უნდა მისცეს მათ მიიღონ 

მონაწილეობა აქტიოვებების (ზეიმები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა.) დაგეგმვასა და ამ დროს 

წამოჭრილი პრობლემების მოგავრებაში.  დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს 

მოსწავლეთა ინტერესები.  

 

 

რეკომენდაცია სადამრიგებლო საათის პროგრამის განხორციელებისათვის 

 

დამრიგებლის კლასთან მუშაობა, სასურველია, შემდეგი ფორმით მიმდინარეობდეს:  

საუბრები მოსწავლეებთან, დისკუსიები კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, ვიქტორინების, ზეიმების, 

ექსკურსიებისა და ლაშქრობების ორგანიზება, ცნობილ ადამიანებთან და, მოსწავლეთა საჭიროებებიდან 

გამომდინარე, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან თუ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 

შეხვედრების მოწყობა.  

დამრიგებლებმა ყველაზე უკეთ იციან კლასის საჭიროებები და სწორედ აქედან გამომდინარე გეგმავენ 

შეხვედრებსა და ღონისძიებებს. შეხვედრებს სისტემატური ხასიათი უნდა ჰქონდეს და წინასწარ უნდა იყოს 

დაგეგმილი. დამრიგებელი უნდა თანამშრომლობდეს მოსწავლეთა მშობლებთან, საგნის პედაგოგებთან, 

ხელს უწყობდეს სხვადასხვა კულტურულ თუ გასართობ და საგანმანათლებლო  დაწესებულებებთან (მაგ., 

ბიბლიოთეკებთან, თეატრებთან) ურთიერთობის დამყარებას.  

 სადამრიგებლო საათი ხელს უწყობს მოსწავლეების სოციალურ-პიროვნულ განვითარებას, 

აყალიბებს ნდობისა და პატივისცემის ატმოსფეროს, რაც წარმოადგენს მოსწავლეებსა და 

მასწავლებელ-დამრიგებელს შორის პოზიტიური ურთიერთობების საფუძველს.  

 დამრიგებელი ვალდებულია კლასის მოსწავლეებთან ჩაატაროს შემდეგი სამუშაოები: 

კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით საუბრები,  დისკუსიები, ვიქტორინები, ზეიმები, 

ექსკურსიები, ლაშქრობები, მოსწავლეებისათვის შეხვედრების  მოწყობა ცნობილ ადამიანებთან 

პოეტებთა და სხვა საზოგადო მოღვაწეებთან. 

 კლასის დამრიგებელი უნდა თანამშრომლობდეს მოსწავლეთა მშობლებთან, საგნის 

პედაგოგებთან, ხელს უწყობდეს სხვადასხვა კულტურულ და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან (მაგ.: ბიბლიოთეკებთან, მუზეუმებთან და სხვ.) ურთიერთობის დამყარებას. 

სადამრიგებლო საათის თემები მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:  
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1. პიროვნული და მორალური განვითარება - მე - პიროვნება, სოციუმი ჩემ გარშემო,  ურთიერთობა 

თანატოლებთან და უფროსებთან, ტოლერანტობა, ადამიანთა უფლებები, ზოგადსაკაცობრიო 

ღირებულებები, ეტიკეტი; 

2. გარემოსდაცვითი კულტურის განვითარება -  გარემოს მნიშვნელობის გაცნობა, გარემოს და ბუნების 

მოფრთხილება; 

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია - პირადი ჰიგიენა, ავადმყოფობის გავრცელების წყაროები, 

სასარგებლო საკვები, დროის ორგანიზება, დღის რეჟიმი, სპორტის მნიშვნელობა, მავნე ჩვევების საფრთხე,  

4. უსაფრთხოება და მოქალაქეობრივ - პატრიოტული ცნობიერება - ჩემი  სკოლა, ჩემი ქალაქი/სოფელი, ჩემი 

სამშობლო, ისტორია, გამოჩენილი პიროვნებები,  მნიშვნელოვანი მოვლენები, ტრადიციები, წესები და 

კანონები; 

5. თვალსაწიერის გაფართოება - ხელოვნების, ლიტერატურის, ტექნოლოგიური და სამეცნიერო მიღწევების 

მნიშვნელობა. 

6. მეწარმეობის უნარის განვითარება -  ასაკის შესაბამისი ბიზნეს უნარების განვითარება. 

 

სადამრიგებლო საათი ხელს უწყობს მოსწავლეების სოციალურ-პიროვნულ განვითარებას, აყალიბებს 

ნდობისა და პატივისცემის ატმოსფეროს, რაც წარმოადგენს მოსწავლეებსა და მასწავლებელ-დამრიგებელს 

შორის პოზიტიური ურთიერთობების საფუძველს.  

დამრიგებელი ვალდებულია კლასის მოსწავლეებთან ჩაატაროს შემდეგი სამუშაოები: კონკრეტულ 

საკითხთან დაკავშირებით, საუბრები,  დისკუსიები, ვიქტორინები, ზეიმები, ექსკურსიები, ლაშქრობები; 

მოსწავლეებისათვის შეხვედრების  მოწყობა ცნობილ ადამიანებთან პოეტებთან და სხვა საზოგადო 

მოღვაწეებთან. 

კლასის დამრიგებელი უნდა თანამშრომლობდეს მოსწავლეთა მშობლებთან, საგნის პედაგოგებთან, ხელს 

უწყობდეს სხვადასხვა კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან (მაგ.: ბიბლიოთეკებთან, 

მუზეუმებთან და სხვ.) ურთიერთობის დამყარებას. 

     

I-IV კლასებში დამრიგებელი ვალდებულია არანაკლებ კვირაში ერთხელ ჩაატაროს კითხვის საათი, რომელიც 

ორიენტირებული იქნება წიგნიერების კომპეტენციის გაძლიერებაზე შემდეგი მეთოდებით: 

ა) კითხვის ტექნიკის გაძლიერებით; 

ბ) წაკითხულის განხილვა-გააზრებით; 

გ) ანალიზის უნარის განვითარებით; 

დ) მსჯელობის უნარის განვითარებით; 

ე) პრეზენტაციის უნარის განვითარებით; 

ვ) შემოქმედებითი უნარების განვითარებით და სხვ. 
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სსიპ ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლის კლასის დამრიგებელთა სია 

N კლასი კლასის ხელ–ის  

1 I a ქეთევან მეტრეველი 

2 I ბ  ინგა ხიბლაშვილი 

3 I გ მზია მაისაშვილი 

4 I დ ვაკანსია 

5 I ე ვაკანსია 

6 II a ეთერ მახარაშვილი 

7 II ბ  ნინო დეკანოიძე 

8 II გ მაია სულამანიძე 

9 II დ იამზე აბულაძე 

10 III a ტასო კაპანაძე 

11 III b თამარ ყამარაული 

12 III g სოფიკო ყანჩაშვილი 

13 III d თამარ ბერულაშვილი 

14 IV a მაია ველთაური 

15 IV b მაია ყამარაული 

16 IV g მარიამ ეფრემიძე 

17 V ა ნევა ხაჭაპურიძე 

18 V ბ მზია საკანდელიძე 

19 V გ მარიამ მჭედლიძე 

20 VI ა ირინა ხატიაშვილი 

21 VI ბ ხათუნა გოგოლაძე 

22 VI გ ეკატერინე ჭიტაძე 

23 VI დ მაკა ჭეჭელაშვილი 

24 VII ა თინა ბაბუნაძე 

25 VII ბ ნანა ასანიძე 

26 VII გ ნათელა ქსოვრელი 

27 VIII ა მარიამ აფციაური 

28 VIII ბ გულნაზი  სიდამონიძე 

29 VIII გ მარინა ფაილოძე 

30 IX ა ანა ცხვარიაშვილი 

31 IX ბ მაყვალა  ფუტკარაძე 

32 IX გ ნინო ზარქუა 

33 X ა ხათუნა შამოევა 

34 X ბ გვანცა მგალობლიშვილი 

35 X გ ნინო სამხარაძე 

36 XI ა იზო გულიაშვილი 

37 XI ბ ეთერი ეგეტაშვილი 

38 XII ა ეთერი ხმალაძე 

39 XII ბ ლალი წამალაშვილი 

   

 

დანართი  იხ. სადამრიგებლი გეგმები 
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დამრიგებელი . . . . . . . . . . . . . . .    --- ----------- 2016 წელი 

მოსწავლის სახელი და გვარი  . . . . . . . . . . . . . . 

კლასი ----- 

მოსწავლის სოციალური, ინტელექტუალური მოსწრების შეფასების ცხრილი 

1. პასუხისმგებლობა 

სისტემატიურად 

ასრულებს დავალებებს 

არასოდეს ავიწყდება 

სასწავლო ნივთები. არ 

აცდენს, არ აგვიანებს 

იცავს მოსწავლეთა 

ქცევის კოდექსს, 

აცნობიერებს თავისსა 

და სხვის უფლებებს 

   

2. თანამშრომლობა 

ზრდილობიანია და 

პატივს სცემს სხვებს, 

გამოხატავს 

პატივისცემას 

განსხვავებული აზრის 

მიმართ 

თანამშრომლობს 

ჯგუფებთან მუშაობის 

დროს 

მეგობრულია და 

კომუნიკაბელური 

   

3. კრიტიკული 

აზროვნება 

მონაწილეობს 

დისკუსიებში, 

ასაბუთებს საკუთარ 

მოსაზრებას 

ბევრ კითხვას სვამს, 

მაძიებელია 

აქვს საინტერესო 

იდეები 

   

4. ცოდნის გამოყენება 

ახარისხებს საჭიროების 

მიხედვით მოპოვებულ 

ინფორმაციას, ახერხებს 

მიღებული ცოდნის 

დაკავშირებას 

კონკრეტულ 

საკითხთან 

ორგანიზებულია, 

იცავს დროის ლიმიტს, 

ატარებს ექსპერიმენტს, 

ახდენს შეფასებასა და 

ანალიზს 

სვამს პრობლემას და 

განსაზღვრავს გადაჭრის 

გზებს 

   

5. საპრეზენტაციო 

უნარები 

ნათლად და გასაგებად 

გადმოსცემს სათქმელს, 

ამყარებს კონტაქტს 

აუდიტორიასთან 

იყენებს 

თვალსაჩინოებებს  და 

ტექნიკურ 

საშუალებებს 

იყენებს საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებს, ფლობს 

ინფორმაციის მოპოვება-

დამუშავების უნარებს 

   

6. შემოქმედებითობა 

აქვს პრობლემის 

გადაჭრის 

ორიგინალური იდეები 

აანალიზებს მოვლენებს 

და ფაქტებს, 

ყოველთვის აქვს 

განსაკუთრებული 

შემოქმედია, შეუძლია 

სხვადასხვა ჟანრისა და 

სტილის შექმნა 
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ინტერპრეტაცია 

   

7. ლოგიკური 

აზროვნება 

შეუძლია მიღებული 

შდეგების 

განზოგადება, კავშირის 

დამყარება სხვა 

სტრუქტურებთან 

ახერხებს პრობლემის 

გადაწყვეტის 

საინტერესო 

ალგორითმის 

ჩამოყალიბებას, 

მიღებული 

გადაწყვეტილების 

სისწორისა და 

ეფექტურობის 

დასაბუთებას 

ახერხებს სხვადასხვა 

სახით წარმოდგენილი 

ინფორმაციის 

ინტერპრეტაციას, 

ადგენს კავშირებს და 

მიმართებებს, 

აყალიბებს ანალოგიებს, 

ახდენს საკითხის არსის 

წარმოჩენას 

   

 თითოეული კომპონენტი ფასდება სამი ქულით:  3 - მკაფიოდ გამოხატული თვისება ან უნარი 

                                                                            2 - ნაკლებად გამოხატული თვისება ან უნარი 

                                                                            1 - სუსტად გამოხატული თვისება ან უნარი 

ჯამური ქულა  ____ 

ანალიზი……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

რეკომენდაცია   

     1) ……………………………………………………………………… 

1) ……………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………. 

 

დამრიგებელი ………………………………………………. 

დირექტორის მოადგილე …………………………………………………… 

მშობელი ……………………………………………………………… 

 

მოსწავლის სოციალური, ინტელექტუალური მოსწრების დაბალი შეფასებისას (21-დან 25 ქულამდე) დამრიგებელი 

ვალდებულია მშობელს შეატყობინოს არსებული მდგომარება და აქტიურად ჩააბას შვილის განვითარებაში.  
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პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის გაკვეთილები 

 

 

სსიპ ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლა ჩართულია პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის საპილოტე პროგრამაში.  

 

პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი 

პირ(ებ)ი ვალდებული არიან  ჩაატარონ პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

გაკვეთილები 8 გაკვეთილი – მე-9 კლასში ორივე სემესტრში, 4 გაკვეთილი – მე-11 კლასში II სემესტრში.  

 

პროფესიული ორიენტაცია გულისხმობს სისტემურ პროცესს, რომელიც საშუალებას აძლევს ინდივიდებს 

თვითცნობიერების ამაღლებისა და გადაწყვეტილების უნარის განვითარებით შეძლონ გაიაზრონ საკუთარი 

შესაძლებლობები/პოტენციალი სწავლისა და შემდგომი დასაქმების კუთხით. ასევე, პროფესიული 

ორიენტაცია გულისხმობს მოსწავლის დეტალურ ინფორმირებას ამა თუ იმ პროფესიის/სპეციალობის 

შესახებ და კონსულტაციის საფუძველზე მისი შესაძლებლობების/პიროვნული მახასიათებლებისა და 

შესაბამისობის დადგენას ამა თუ იმ პროფესიასთან მიმართებაში. პროფორიენტაციის ამოცანებია: 

 დაეხმაროს მოსწავლეს საკუთარი შესაძლებლობებისა და მიდრეკილებების გამოვლენასა 

და გააზრებაში; 

 გააცნოს მოსწავლეს პროფესიათა სამყარო, ცალკეული პროფესიის თავისებურებები და ის 

მოთხოვნები, რომელსაც იგი უყენებს მომუშავეს; 

 გააცნოს კონკრეტული პროფესიით დასაქმების შესაძლებლობები; 

 დასაბუთებული რეკომენდაციის საშუალებით დაეხმაროს მოსწავლეს პროფესიის სწორად 

არჩევაში. 
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საგნობრივი კათედრის მუშაობის პრინციპები 

 

სკოლაში არის  შვიდი საგნობრივი კათედრა:     

 ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა;  

 მათემატიკისა და ისტ-ის კათედრა; 

 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა; 

 საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა; 

 უცხოური ენების კათედრა; 

 ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის  კათედრა; 

 I-IV კლასების ინტეგრირებული კათედრა. 

ეს კათედრები აერთიანებს საგნობრივ ჯგუფებში ყველა მასწავლებელს.  

კათედრების ფუნქციებია: 

 საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების  კოორდინირება; 

 სკოლის დირექტორისთვის მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრის წარდგენა; 

 ერთმანეთისათვის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობების განსაზღვრა 

და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება; 

 სახელმძღვანელოების შერჩევა; 

 შეფასების კომპონენტების შემადგენელი კრიტერიუმების შემუშავება და აღწერა; 

 სხვა საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობის წარმოება   

(მაგ. ისტორიასა და ქართულში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებზე საერთო  

დავალებების მოფიქრება და სხვა.); 

 ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისათვის; 

 რეკომენდაციების შემუშავება დამხმარე სასწავლო მასალებისა და ბიბლიოთეკისთვის   

საჭირო წიგნების შესახებ; 

 რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა–სწავლების თანამედროვე  მეთოდოლოგიებისა და 

მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით; 

 მასწავლებელთა გაკვეთილებზე ურთიერთდასწრება, დაცვა და შესრულება. 

მასწავლებელთა გაკვეთილებზე  ურთიერთდასწრების შედეგების განხილვა და შეფასება; 

 სხვადასხვა სახის აქტივობების ორგანიზება რომლებიც გააერთიანებს სხვადასხვა კლასის, 

ჯგუფების და განაყოფების მოსწავლეებს.  

 უზრუნველყოს მოსწავლეთა მონაწილეობა სხვადასხვა სახის კონკურსებში, ოლიმპიადებსა 

და კონფერენციებში. 

 შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური 

მიღწევებისა და გაცდენების ანალიზი. 

 

კათედრის წევრებიდან ერთი სასწავლო წლის ვადით ირჩევა კათედრის თავმჯდომარე. ერთი და იმავე 

პირის არჩევა კათედრის თავმჯდომარედ შესაძლებელია ზედიზედ მხოლოდ სამჯერ. 

კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია: 

 კათედრის შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა 

დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა); 

 კათედრის სამუშაო წლიური გეგმის შედგენა; 

 საგნობრივი ჯგუფის გადაწყვეტილებების მიწოდება სკოლის მართვის ორგანოებისათვის 

(მაგ. სახელმძღვანელოების შერჩევის თაობაზე); 

 პროფესიული განვითარებისათვის სასარგებლო აქტივობების (კოლეგებთან შეხვედრების, 

ტრენინგების, კონფერენციების და სხვა) ორგანიზება. 

კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ. კათედრა აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის 

დაწყებამდე.   

იხ. კათედრების მიხედვით საგნების თემატურ -კალენდარული გეგმები 
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ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებელი/გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო და   

სააღმზრდელო მომსახურება 

 

 ,, ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნების გათვალისწინებით სკოლას 

შეუძლია, საკუთარი სურვილისა და შესაძლებლობების ფარგლებში, შესთავაზოს მოსწავლეებს 

დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება. ასეთი სახის მომსახურება შესაძლებელია 

სკოლამ შესთავაზოს მოსწავლეს, როგორც სკოლის ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული, ასევე ფასიანი 

მომსახურების სახით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/გაუთვალისწინებელი 

დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება შეიძლება იყოს მოსწავლისთვის 

შეთავაზებული ფაკულტატური ან სავალდებულო საგნის სახით. 

 

ამ მხრივ, სკოლის მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, 2016-2017 სასწავლო წელს სკოლა 

მოსწავლეებს სთავაზობს: 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელ დამატებით საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო 
მომსახურებებს ფასიანი წრის სახით: 

გახანგრძლივებული I-VII კლასებში გაკვეთილების შემდეგ 17:00 საათამადე. 
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შეფასების პრინციპები 

1. სასკოლო შეფასების მიზანი 

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 შესაძლებლობების გამოვლენისა და განვითარების თანაბარი პირობები 

შეუქმნას განსხვავებული პოტენციალის 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.  

2. განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება 

       შეფასების მიზნიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეთა შემოწმება დაუკავშირდეს 

არამხოლოდ სწავლების შედეგს, არამედ სწავლის პროცესსაც. ამის უზრუნველსაყოფად სკოლაში 

გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.  

განმსაზღვრელი შეფასება ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს საერთო ნორმასთან მიმართებით და იძლევა 

იმის განსაზღვრის საშუალებას, თუ რამდენად დაეუფლა იგი საგნობრივი პროგრამებით განსაზღვრულ 

ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, რამდენად დაშორდა ან მიუახლოვდა ეროვნული სასწავლო გეგმით 

განსაზღვრულ მიზნებს. განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, იგი განსაზღვრავს 

თითოეული მოსწავლის ცოდნის დონეს.  

განმავითარებელი შეფასების მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა, თითოეული 

მოსწავლის განვითარებისათვის სწავლების პროცესში მაქსიმალურად ხელშეწყობა. ეს ზოგადი 

განათლების ყველაზე მნიშვნელოვანი პედაგოგიური ამოცანაა. 

3. მოსწავლეთა შეფასების (ნიშნების წერის) სისტემა 

     სსიპ ქალაქ თბილისის N45  საჯარო სკოლაში ისევე, როგორც საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებში, შეფასების სისტემა არის ხუთდონიანი და ათქულიანი. 10 ყველაზე მაღალი  ნიშანია, 1 კი – 

ყველაზე დაბალი. ათქულიანი სისტემა, ერთი მხრივ, უფრო ზუსტი შეფასების საშუალებას იძლევა, მეორე 

მხრივ, მეტ საშუალებას აძლევს მასწავლებელს, აჩვენოს მოსწავლეს საკუთარი პროგრესი თუ რეგრესი. 

ნიშნებისა და სწავლის დონეების შეფასება სასწავლო წლის ბოლოსთვის 

ქულები შეფასების  დონეები 

10 
მაღალი 

9 

8 
საშუალოზე მაღალი 

7 

6 
საშუალო 

5 

4 
საშუალოზე დაბალი 

3 
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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.  

 

V-XII  კლასებში  ნიშნები იწერება 10 ქულიანი სისტემით.  

საგანში ”სპორტი” და “საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება” მოსწავლე ფასდება ჩათვლის 

სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.  

მოსწავლე ”აბიტურის საათის” ფარგლებში  შესაძლებელია შეფასდეს   განმავითარებელი შეფასებით. 

4. ოფიციალური სტატუსის მქონე ნიშნები 

 

ოფიციალური სტატუსი აქვს შემდეგ ნიშნებს: 

 

 საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ნიშნები – საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი კომპონენტის  

ნიშნები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში; 

 საგნის სემესტრული ნიშანი – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში (სემესტრული 

გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში გამოითვლება მისი გათვალისწინებით; გამოთვლის წესი იხ.ქვემოთ);   

 საგნის წლიური ნიშანი – სემესტრული ნიშნებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. წლიურ ნიშანში  

აისახება წლიური გამოცდის ნიშანიც რომელიც გათვალისწინებულია საბაზო და საშუალო საფეხურზე. 

თუ ასეთი გამოცდა გათვალისწინებულია აღნიშნულ სასკოლო სასწავლო გეგმით და სკოლის მიერ 

განსაზღვრულია, რომ მას გავლენა ექნება საგნის წლიურ ნიშანზე  (იხ. ქვემოთ, გამოცდის ტიპები); 

 საფეხურის საერთო ნიშანი – ზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურის (საბაზო, საშუალო) 

საერთო შეფასება. 

5. საგნის სემესტრული ნიშნის შემადგენელი ნაწილები (კომპონენტები) 

 

სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები  ფასდებიან სამი კომპონენტის მიხედვით: 

 

 
სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს.  

 

6. საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები 

 

ა) საკლასო და საშინაო დავალებების კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ისე 

განმავითარებელი შეფასება. შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი 

შეფასების გამოყენება. 

ბ) მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება (ეროვნული 

სასწავლო გეგმით დადგენილი სავალდებულო მინიმუმი). 

2 
დაბალი 

1 

 

1. საშინაო დავალება 

2. საკლასო  დავალება 

3. შემაჯამებელი დავალება  
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გ) თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენის გამო, სკოლა ვალდებულია, 

მისცეს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალება.  

 

  

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები 
 
საშინაო დავალების კომპონენტით ფასდება ნებისმიერი ტიპის დავალება (წერითი, ზეპირი, 

ექსპერიმენტი, ნამუშევარი (მაგ. ნახატი, ესე და სხვ.), რასაც მოსწავლე სახლში ამზადებს.  

საშინაო და საკლასო დავალებებში განმავითარებელი შეფასების გამოყენება განსაკუთრებით მაშინაა 

სასურველი, როცა  მოსწავლე ახალი ცოდნის/უნარების შეძენის   საწყის ეტაპზეა. ამ დროს 

შეცდომების დაშვება, მათი აღმოჩენა-გაანალიზება სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილია.  

საგნობრივი ჯგუფების სპეციფიკიდან გამომდინარე საშინაო და საკლასო  დავალებათა ტიპები 

შეიძლება იყოს: ინფორმაციის მოძიება, პრეზენტაცია, სავარჯიშოების შესრულება, ექსპერიმენტი, 

დისკუსია და სხვა. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, თითოეულ მასწავლებელს შემუშავებული 

აქვს სხვადსახვა აქტივობის ინდივიდუალური შეფასების სქემები.  

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტები 

ეს 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 

სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. ამდენად, შემაჯამებელი დავალებები  

უნდა აფასებდეს შესაბამისი საგნის სტანდარტით განსაზღვრულ შედეგებს.  

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება. 

 

შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის წესი: მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს  კლასში ჩატარებული 

ყველა შემაჯამებელი  დავალება, გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება აღდგენითი  შემაჯამებელი  

სამუშაო, რომელიც  შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალური ან ჯგუფური გრაფიკის მიხედვით, 

გაკვეთილების შემდეგ. შემაჯამებელი დავალების აღდგნა უნდა მოხდეს სემესტრის დასრულებამდე. 

სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად აუცილებელია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალფეროვანი ფორმის 

გამოყენება. საგნობრივი ჯგუფების სპეციფიკიდან გამომდინარე შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები 

შეიძლება იყოს: ტესტი, თხზულება, პროექტი/პრეზენტაცია, მოხსენება-რეფერატი, დისკუსია და სხვა. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, თითოეულ მასწავლებელს შემუშავებული აქვს სხვადასხვა 

ტიპის შეფასების სქემები/კრიტერიუმები. მასწავლებელი ვალდებულია, შეაგროვოს და შეინახოს მის მიერ 

კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. აღნიშნულ 

დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს: სტანდარტის ის შედეგი/შედეგები, რომლის შეფასებასაც 

ემსახურებოდა კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; კრიტერიუმები, რომლითაც შეფასდა ეს 

დავალებები; მოსწავლეების მიერ შესრულებული და მასწავლებლის მიერ შეფასებული სამუშაოს 

რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული სამუშაოს ამსახველი ვიზუალური მასალა; თითოეული კლასის 

მოსწავლეთა მიერ მიღებული ქულები. 
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შეფასების კომპონენტები საგნების მიხედვით 

 

 

შეფასება  ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 

V –VI კლასი 

 

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 

* ასრულებს და 

ელემენტარულ 

* 

დამაკმაყოფილებლად 

* ძირითადად 

აკმაყოფილებს 

* სავსებით 

აკმაყოფილებს 
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წერით/ზეპირ 

დავალებებს. 

* ასრულებს, 

მაგრამ 

ელემენტარულ 

დონეზე ვერ 

აკმაყოფილებს 

დავალებების 

მოთხოვნათა 

უმეტესობას 

 

0 – 2. 

დონეზე 

აკმაყოფილებს 

დავალებების 

მოთხოვნათა 

უმეტეს 

ნაწილს. 

 

 

 

 

3 – 4 

ასრულებს 

დავალებების 

მოთხოვნათა დიდ 

ნაწილს. 

* უჭირს მხოლოდ 

გარკვეული ტიპის 

დავალებების 

შესრულება (... 

აღნიშნეთ). 

 

5 – 6 

დავალებების 

მოთხოვნებს. 

* ძირითადად 

აკმაყოფილებს 

ისეთ მოთხოვნებს, 

როგორიცაა 

შემოქმედებითობა, 

კრიტიკული 

აზროვნება. 

7 – 8 

დავალებების ყველა 

მოთხოვნას. 

* თავისუფლად 

აკმაყოფილებს ისეთ 

მოთხოვნებს, 

როგორიცაა 

შემოქმედებითობა, 

კრიტიკული 

აზროვნება. 

9 – 10 

გვარი, 

სახელი 

კომენტარები / ნიშნები 

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

III კომპონენტი            

შემაჯამებელი დავალება 

საერთო შფასების სქემა შემაჯამებელი დავალებებისათვის 
 

 *დამაკმაყოფილებლად ვერ 

ასრულებს შემაჯამებელ 

დავალებებს. 

* დასახული მიზნების 

ნაწილი მიღწეულია 

ელემენტარულ დონეზე, 

ნაწილი მიუღწეველია. 

0 – 2 

* დასახული 

მიზნების ნაწილი 

ელემენტარულ 

დონეზეა 

მიღწეული, 

ნაწილი – საშუალო 

დონეზე. 

 

3 – 4 

* დასახული მიზნები 

მიღწეულია 

დამაკმაყოფილებელ 

დონეზე 

* დასახული მიზნების 

ნაწილიელემენტარულ 

დონეზეა მიღწეული, 

ნაწილი – საშუალოზე. 

5 – 6 

* დასახული 

მიზნები 

მიღწეულია 

საშუალო 

დონეზე 

* დასახული 

მიზნების 

ნაწილი 

საშუალო 

დონეზეა, 

ნაწილი – 

მაღალზე. 

 

7 – 8 

* დასახული 

მიზნების 

დიდი 

უმრავლესობა 

მიღწეულია 

მაღალ 

დონეზე. 

 

 

 

 

9 – 10 

გვარი, 

სახელი 
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; 
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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 

 

 

 

საკლასო მსჯელობაში მონაწილეობის შეფასების რუბრიკა 

ქულები და 

კრიტერიუმე

ბი 

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 

მართლმეტყველების 

ელემენტარულ 

წესებს; მეტნაკლებად 

გამართულად 

საუბრობს. 

არ იცავს 

მართლმეტყველების 

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 

თანმიმდევრულად. 

 

სათქმელს 

გადმოსცემს 

გასაგებად. 

უჭირს სათქმელის 

ნათლად და 

გასაგებად 

გადმოცემა. 

კონტაქტი 

აუდიტორიასთა

ნ; 

თვალსაჩინოებე

ბის 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. 

ქულები და 

კრიტერიუმები 

ფრიადი 9 – 10 კარგი 7 – 8 საშუალო 4 – 5 სუსტი 1 – 3 
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წერის უნარის შეფასების რუბრიკა 

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 

შემოქმედებითად 

იყენებს ენობრივ–

გამომსახველობით 

საშუალებებს. 

გამართულად 

მეტყველებს; 

იყენებს 

მართებულ 

სინტაქსურ და 

გრამატიკულ 

კონსტრუქციებს. 

იცავს 

მართლმეტყველების 

ელემენტარულ წესებს; 

მეტნაკლებად 

გამართულად 

საუბრობს. 

არ იცავს 

მართლმეტყველების 

ელემენტარულ წესებს; 

უჭირს გამართულად 

საუბარი. 

საკუთარი აზრის 

დასაბუთებულად 

წარმოდგენა. 

ყოველთვის 

დამაჯერებლად და 

არგუმენტირებულად 

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,მაშინაც 

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. 

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. 
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       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 

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 

 

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. 
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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 

    

 

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; 
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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 
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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; 

 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  
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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. 

 

 

 

 

შეფასების კრიტერიუმები  და მათი მიღწევის დონეები ინფორმაციულ 

დასაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგნობრივი პროგრამა მოსწავლის 

მიღწევების შეფასებისას ეყრდნობა კრიტერიუმების მიღწევის დონეების აღწერას. სულ გვაქვს 

მიღწევის 4 დონე. ეს დონეები განსაზღვრულია მისაღწევი მიზნებიდან გამომდინარე. დონეების 

აღწერაში გადმოცემულია ის ძირითადი ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რომელთა მიღწევას ემსახურება 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლაში. მართალია, შეფასების მეთოდს, ძირითადად, მასწავლებელი განსაზღვრავს, მაგრამ 

დონეების აღწერა საშუალებას იძლევა, რომ უფრო ეფექტიანად დაიგეგმოს შეფასება, 

ჩამოყალიბდეს შეფასების რუბრიკა ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის. 

 

I  დონე 

1. მოსწავლე მოიპოვებს ციფრულ მასალას სხვადასხვა წყაროდან და აცნობიერებს იმას, რომ 

არსებობს ციფრული მასალის სხვადასხვა ფორმა. 
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2. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს ტექსტებთან, გამოსახულებებთან და აუდიო მასალასთან 

მუშაობისას, საკუთარი იდეების გადმოსაცემად. 

3. მოსწავლეს გააზრებული აქვს ციფრული მოწყობილობის მართვის ძირითადი ხერხები და 

ირჩევს შესაბამის მოწყობილობას სასურველი შედეგის მისაღებად. 

4. მოსწავლე საკუთარი სიტყვებით აღწერს ციფრული მოწყობილობის გამოყენების პროცესს. 

 

II დონე 

1. მოსწავლე იყენებს მოწყობილობას ციფრული მასალის კლასიფიკაციის, ორგანიზების და 

მოძიებული მასალის წარდგენისათვის. 

2. მოსწავლეს  დამოუკიდებლად შეუძლია სამუშაოს დაწყება, შენახვა და გაგრძელება, ისტ-ის 

გამოყენებით.  

3. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს ციფრული მასალის შესაქმნელად, შესანახად და საკუთარი იდეების 

გასაზიარებლად სხვადასხვა ფორმით (ტექსტის, ცხრილების, გამოსახულებების და ხმოვანი). 

4. მოსწავლე შედეგის მიღების მიზნით გეგმავს სამუშაოს და იძლევა მითითებებს, აღწერს 

მოსალოდნელ ეფექტს. 

5. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს იმის გამოსაკვლევად, თუ რა შეიძლება მოხდეს რეალურ ან 

წარმოსახვით ვითარებაში. 

 

III დონე 

1. მოსწავლე განსაზღვრავს ინფორმაციის მოძიების სტრატეგიას, ირჩევს შესაბამის ციფრულ 

საშუალებებს და იყენებს მათ ამ სტრატეგიის რეალიზაციისას. 

2. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს მის მიერ შესასრულებული სამუშაოს შედეგების ორგანიზებისას და 

წარდგენისას. 

3. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს იდეებისა და მოსაზრებების გაზიარებისა და ურთიერთგაცვლის 

მიზნით. 

4. მოსწავლე კვლევისას და პრობლემის გადაჭრისას ირჩევს ადეკვატურ ციფრულ მოდელს ან 

სიმულაციას. 

5. მოსწავლე აღწერს ისტ-ის გამოყენების საკუთარ გამოცდილებას. 

 

IV დონე 

1. მოსწავლე აფასებს მოძიებული ციფრული მასალის შესაბამისობას მის მიერ დასახულ 

მიზანთან და ძიებისას გამოყენებულ სტრატეგიასთან, საჭიროების შემთხვევაში, შეაქვს 

კორექტივები ძიების სტრატეგიაში. 

2. მოსწავლე აფასებს ციფრული მასალის ხარისხს და ინფორმაციის სანდოობას. ხარისხის და 

სანდოობის გაუმჯობესების მიზნით შეაჯერებს სხვადასხვა წყაროდან მიღებული მასალას. 

3. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს ციფრული მასალის სხვადასხვა ფორმით წარდგენისას; აცნობიერებს 

წარსადგენი მასალის ხარისხს და შესაბამისობას აუდიტორიის მოთხოვნებთან. 

4. მოსწავლე იყენებს ისტ-ზე დაფუძნებულ მოდელებს და სიმულაციებს კანონზომიერებებისა 

და კავშირების კვლევისას, აკეთებს პროგნოზს, ამოწმებს / ასაბუთებს ჰიპოთეზებს. 

5. მოსწავლე ადარებს და აფასებს ისტ-ის გამოყენების საკუთარ და სხვათა გამოცდილებას. 

 

ზემოთ მოცემული დონეები და მათში აღწერილი კომპეტენციები შეიძლება გამოვიყენოთ 

როგორც საშინაო და საკლასო დავალებების, ისე შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტში. 

ეს კომპეტენციები შესაძლებელია გამოვლინდეს სხვადასხვა ციფრული საშუალების 

გამოყენებისას, სხვადასხვა ვითარებაში და სხვადასხვა სახის ციფრული მასალის შექმნისას. 

მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს: 

1. პროექტი, რომელიც მოიცავს ისეთ საფეხურებს, როგორებიცაა ინფორმაციის მოძიება, 

ორგანიზება, ანალიზი და მიღებული შედეგების პრეზენტაცია. პროექტის შინაარსი და 

შედეგი შეიძლება უკავშირდებოდეს ნებისმიერ სასწავლო დისციპლინას; 
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2. ელექტრონული ცხრილის გამოყენება რაოდენობრივი მონაცემების სტატისტიკური 

დამუშავებისას, რომელიც მოიცავს შემდეგ საფეხურებს: მონაცემთა განთავსებისათვის 

საჭირო ცხრილის დიზაინის მოფიქრება, მონაცემების ცხრილში განთავსება, საჭირო 

ფუნქციების, მაკროსებისა და ანალიზის საშუალებების გამოყენება მონაცემების 

დამუშავებისას, მიღებული შედეგების და დასკვნების ვიზუალიზაცია დიაგრამების 

საშუალებით; 

3. ციფრული მასალის გამოქვეყნება ინტერნეტში ან ლოკალურ ქსელში, რომელიც მოიცავს 

შემდეგ საფეხურებს: სხვადასხვა ფორმატის მქონე კომპონენტების მოძიება ან 

დამოუკიდებლად შექმნა (ტექსტი, გამოსახულება, აუდიომასალა, ვიდეომასალა), საბოლოო 

პროდუქტის სტრუქტურის გააზრება და ჩამოყალიბება, წინასწარ მომზადებული 

კომპონენტების კომბინირება გამოსაქვეყნებელი მასალის შესაქმნელად, მიღებული შედეგის 

(მაგალითად: ვებ-გვერდის, თამაშის, გამოკითხვის ფორმის) განთავსება, უკუგების 

მონაცემების შეგროვება და ანალიზი, პროდუქტის გაუმჯობესება; 

4. ლიტერატურული ან კვლევითი ხასიათის ნაშრომის მომზადება, რომელიც მოიცავს ისტ-თან 

დაკავშირებულ შემდეგ ეტაპებს, მაგალითად, ტექსტის აკრეფას და ფორმატირებას იმ სახით, 

რომელიც ყველაზე უკეთ შეესაბამება გადმოსაცემი მასალის შინაარსს; ილუსტრაციების 

(დიაგრამების, გრაფიკების, ცხრილების, გეომეტრიული ნახაზების) შესაქმნელად საჭირო 

საშუალებების შერჩევას, ილუსტრაციების შექმნასა და ტექსტურ მასალაში ადეკვატურად 

ინტეგრირებას; დოკუმენტის სტრუქტურის გააზრებას და ტექსტური რედაქტორის 

შესაბამისი ფუნქციების გამოყენებას წინასწარ განსაზღვრული სტრუქტურის შესაქმნელად; 

მიღებული შედეგის (ნაშრომის) საცდელ წარდგენას და უკუგების მიღებას; ნაშრომის 

დახვეწას; ნაშრომის გამოსაქვეყნებლად საჭირო სერვისის მოძიებასა და ნაშრომის 

გამოქვეყნებას (მაგალითად, ბლოგზე, დოკუმენტების გავრცელების და გაზიარების 

რომელიმე უფასო სერვისის გამოყენებით, ლოკალურ ქსელში, ქაღალდზე ამობეჭდილი 

სახით, სასკოლო გაზეთში); 

5. მათემატიკური ან საბუნებისმეტყველო შინაარსის პრობლემის გადაჭრა ისტ-ის დახმარებით, 

რაც გულისხმობს შემდეგ ეტაპებს: ამოცანის მონაცემების ამოკრება და ორგანიზება; 

ადეკვატური ციფრული საშუალების შერჩევა (მაგალითად, სიმულაცია - 

ბუნებისმეტყველებაში, რომელიმე უფასოდ გავრცელებული მათემატიკური პაკეტი, 

ელექტრონული ცხრილი, კალკულატორი); ამოცანის მონაცემების შეტანა შერჩეულ 

კომპიუტერულ პროგრამაში (ეს ეტაპი თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ მოსწავლემ უნდა 

შეისწავლოს შერჩეულ პროგრამასთან ინტერაქცია: მონაცემების შეტანა-გამოტანა, შესაბამისი 

ბრძანებების მიცემა და შენახვა); მონაცემების დამუშავება და შედეგის მიღება; მიღებული 

შედეგის ინტერპრეტაცია და წარმოდგენა დასმული ამოცანის კონტექსტში; შედეგის თარგმნა 

სამეტყველო ენაზე და მისი გაფორმება. 

 

ზემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევები არ არის მკაფიოდ გამიჯნული ერთმანეთისაგან და 

კონკრეტული აქტივობა შეიძლება მოითხოვდეს მათ კომბინირებულად გამოყენებას სხვადასხვა 

ეტაპზე. შეფასებისას გამოყენებული აქტივობა და მისი შედეგი უნდა დაიყოს კომპონენტებად 

ისე, რომ გასაგები იყოს შეფასების სქემა (შეფასების რუბრიკა). გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებისას ყოველთვის არ არის 

შესაძლებელი მოსწავლის კომპეტენციის შემოწმება მხოლოდ მიღებული პროდუქტის შინაარსის 

მიხედვით. მაგალითად, ლიტერატურული ნაშრომის შეფასებისაგან განსხვავებით, ისტ-ის 

გამოყენებით გაფორმებული ანალოგიური ნაშრომის შეფასებისას უნდა შეფასდეს არა მხოლოდ 

ნაშრომის შინაარსი და მართლწერა, არამედ ისიც, თუ რა ტექნიკური საშუალებები და რა 

ფუნქციები გამოიყენა მოსწავლემ მისი გაფორმების დროს. ეს კი ყველაზე კარგად აისახება ამ 

ნაშრომის ციფრულ სტრუქტურაში, მაგალითად, დასათაურებისა და სტილების გამოყენებაში, 

სანიშნეების, ბმულების და ნაშრომში გადაადგილების სხვა საშუალებების, ტექსტის სასურველი 

სახით განლაგებისას უხილავი ცხრილების, ტექსტური ველების გამოყენებაში, დანომვრისა და 

ჩამონათვალის გაკეთების ავტომატიზაციაში. 
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მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალება 

 

1. დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს შეფასების ზოგადი რუბრიკა; 

2. ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი 

მასალის გათვალისწინებით; 

3. 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე და კომპონენტებზე; 

4. მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შეფასებასაც ემსახურება 

შემაჯამებელი დავალება. 

კონკრეტული რუბრიკის ნიმუში 

დოკუმენტის მომზადება კომპლექსური ტექსტური რედაქტორის გამოყენებით (მაქსიმალური 

შეფასება - 10 ქულა). 

 

შეფასების 

კრიტერიუმები        

    

ფ
ო

ნი
 

გვერდების 

ფონი 

ართულებს 

ტექსტის და 

გრაფიკული 

ელემენტების 

აღქმას. 

გვერდების ფონი 

არ ართულებს 

ტექსტის და 

გრაფიკული 

ელემენტების 

აღქმას.  

გვერდის ფონი 

ხელს უწყობს 

ტექსტის და 

გრაფიკული 

ელემენტების 

აღქმას. 

გვერდის ფონი 

ხელს უწყობს 

მასალის აღქმას და 

შეესაბამება 

თემატიკას.  

 (0 ქულა) (0.5 ქულა)  (1 ქულა) (1.5 ქულა) 

ტ
ექ

სტ
ი

ს 

ფ
ო

რ
მა

ტ
ი

 

ტექსტის 

ფორმატი 

ართულებს 

მასალის 

აღქმას.  

ტექსტის ფორმატი 

გააზრებულია, 

თუმცა ხელს არ 

უწყობს მასალის 

აღქმას.  

ტექსტის 

ფორმატი 

კარგადაა 

გააზრებული და 

ხელს უწყობს 

მასალის აღქმას.  

ტექსტის ფორმატი 

მრავალფეროვანია, 

ხელს უწყობს 

მასალის აღქმას და 

შეესაბამება 

შინაარსს.  

(0 ქულა) (1 ქულა) (1.5 ქულა) (2 ქულა) 

გ
რ

აფ
ი

კუ
ლ

ი
 ე

ლ
ემ

ენ
ტ

ებ
ი

 გრაფიკული 

ელემენტების 

დიდი ნაწილი 

არ არის 

მიმზიდველი 

და ხელს 

უშლის 

შინაარსის 

აღქმას.  

გრაფიკული 

ელემენტები 

მიმზიდველია, 

თუმცა ზოგიერთი 

მათგანი ხელს არ 

უწყობს შესაბამისი 

შინაარსის აღქმას.  

გრაფიკული 

ელემენტები 

მიმზიდველია 

და ხელს 

უწყობს 

შესაბამისი 

შინაარსის 

აღქმას.  

გრაფიკული 

ელემენტები 

კარგადაა 

შერჩეული, ხელს 

უწყობს მასალის 

აღქმას და 

შეესაბამება 

შინაარსს.  

(0 ქულა) (1 ქულა) (1.5 ქულა) (2 ქულა) 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge        

 

ო
რ

ი
გ

ი
ნა

ლ
უ

რ
ო

ბ
ა 

მასალა არ 

არის 

ორიგინალურ

ი და 

არაადეკვატუ

რადაა 

შერჩეული.  

მასალა არ არის 

ორიგინალური, 

თუმცა 

ადეკვატურადაა 

შერჩეული.  

მასალის 

უდიდესი 

ნაწილი 

ორიგინალურია 

და შეესაბამება 

თემატიკას.  

მასალა 

ძირითადად 

ორიგინალურია, 

მასში ჩანს ავტორის 

შემოქმედებითობა. 

შინაარსი 

გადმოცემულია 

საინტერესო და 

უნიკალური 

ხერხით.  

(0 ქულა) (1 ქულა) (1.5  ქულა) (2.5 ქულა) 

მა
სა

ლ
ი

ს 
ო

რ
გ

ან
ი

ზ
ებ

ა 

მასალა არა 

არის 

ორგანიზებუ

ლი და მასში 

არ ჩანს 

სტრუქტურა, 

რაც ხელს 

უშლის 

შინაარსის 

აღქმას.  

მასალის ნაწილი 

ლოგიკური 

თანმიმდევრობით

აა განლაგებული, 

თუმცა 

სტრუქტურა ხელს 

არ უწყობს 

შინაარსის უკეთ 

აღქმას.  

მასალა 

ლოგიკურადაა 

ორგანიზებული 

და ხელს 

უწყობს 

შინაარსის 

აღქმას.  

დოკუმენტის 

სტრუქტურა 

კარგადაა 

გააზრებული, 

სტრუქტურის 

შექმნისას 

გამოყენებულია 

რედაქტორის 

სხვადასხვა 

ფუნქციური 

შესაძლებლობები. 

მასალის 

ორგანიზება ხელს 

უწყობს მის აღქმას 

და მთლიანად  

შეესაბამება 

შინაარს.  

(0 ქულა) (1 ქულა) (1.5 ქულა) (2 ქულა) 

მოსწავლის მიერ მომზადებული დოკუმენტი ფასდება ცალკეული კრიტერიუმის მიხედვით. 

მაგალითად, ამ შემთხვევაში, გვაქვს ფონი, ტექსტის ფორმატირება, გრაფიკული ელემენტები და 

მათი განთავსება, ნაშრომის ორიგინალურობა (აქ იგულისხმება არა შინაარსის, არამედ 

გამოყენებული ციფრული მასალისა და სტრუქტურის ორიგინალურობა), მასალის ორგანიზება 

(როგორც შემადგენელი კომპონენტების განლაგება, ისე სტრუქტურული ელემენტები). 

თითოეულ კრიტერიუმში მიღებული ქულა ჯამდება და მიიღება ნაშრომის შეფასების  საბოლოო 

ქულა.  

შეფასების კომპონენტები 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; 
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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.         

               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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2.   saSinao davaleba  (aris saSinao cdac) 

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

weriTi 

davaleba 

(aris 

saSinao 

cdac) 

Ddavaleba 

arasworad 

aqvs  

Sesrulebu

li  

Ddavaleba 

nawilobriv 

sworadaa 

Sesrulebu

li   

Ddavaleba sworadaa 

Sesrulebuli. 

mxolod 

UumniSvnelo 

xarvezebiT 

Ddavaleba 

sworadaa 

Sesrulebu

li 

xarvezebis 

gareSe 

Ddavaleba 

sworadaa 

Sesrulebuli. 

Oorganizebul

ia  

TvalsaCinod 

 

3. informaciis moZieba 

informaciis moZiebis wyaroebi 

        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 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge        

 

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. 

7.  
 

რუბრიკის ნიმუში: 

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  

 

 

 

 

0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 10 

1.         

2.         

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge        

 

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 

savarjiSoebis nawils 

   7-8 

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 

3.         

4.         

5         

6.         

7.         
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   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; 
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 ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და გავლილი 

მასალის გათვალისწინებით; 

 10 ქულა უნდა განაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე; 

 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 

თარიღი:   კვლევითი            პროექტი  

 მოსწავლე   

 შეფასების კრიტერიუმები        

   

 

 

 

 

 

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 
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fasdeba 

Semdegi 

aqtivobebi 

1-3 

aradamakmayofilebe

li 

4-5 

damakmayofilebeli 

6-7 kargi 8-10 sanimuSo 

kvlevis miznis 

gansazRvra 

arasworad 

ayalibebs mizans 

nawilobriv 

ayalibebs mizans 

kargad ayalibebs 

mizans,gansazRvravs 

cvlad da damoukidebel 

sidideebs 

srulyofilad ayalibebs 

mizans,gansazRvravs 

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 

jgufis wevrebi usmenen erTmaneTs da icaven rigiTobas   0-1 

ucvlian erTmaneTs ideebsa da informacias   0-1 

jgufis wevrebi mxolod sakiTxis irgvliv muSaoben   0-1 
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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

n 

ucdis,rodis 

miuTiTeben-ra 

gaakeTos 

cdilobs,rac 

SeiZleba 

naklebi 

samuSao 

Seasrulos.a

r 

ainteresebs 

jgufis sxva 

wevrebis 

saqmianoba 

interesdeba jgufis 

sxva wevrebis 

saqmianobiTac,cdilob

s warmarTos 

racionalurad 

racionalurad 

warmarTavs jgufis 

saqmianobas.SeuZli

a darwmuneba 

konkretuli 

sakiTxis 

ganxilvisas 

moswavlis   TviTSefasebis  sqema 

kriteriumebi regularulad    

xSirad 

   

iSviaTad 

  

arasdros 
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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 

    

 

შეფასების კომპონენტები საზოგადოებრივ მეცნიერებებში 

 

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: 
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 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 

ლოგიკურად არის 

აგებული, შეინიშნება 

მცირედი ხარვეზები 

თემა ლოგიკურად არის 

აგებული, წარმოდგენილი 

საკითხები ნათელი და 
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მოიტხოვს 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) 

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  
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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 
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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. თვალსაჩინოებები 
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. შემოქმედობითბა 
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 

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 
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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 

აპარატი** 

არ აქვს  არ აქვს  გამართულია გამართუილა 

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. 
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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 

    

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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შეფასების კომპონენტები მუსიკასა და ხელოვნებაში 

   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 
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უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს მუსიკის  

სტანდარტებით განსაზღვრულ  შედეგებს. 

 

შემაჯამებელ დავალებათა  ტიპები 

  

 

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 

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება 

თარიღი:                                               სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა: 

 
   

   

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელი 

ქულა 

 ორგანიზებულობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

ტექნიკის (ხმის, 

სხეულის მოძრაობის, 

მიმიკის) და 

მხატვრულ–

გამომსახველობითი 

საშუალებების 

ფლობა 

 

 

1,2,3 

შემოქმედებითობა 

(რამდენად 

ეფექტურად იყენებს 

სხეულს, ხმას, 

მიმიკას, 

მხატვრულ–

გამომსახველობით 

ხერხებს ჩანაფიქრის 

გადმოსაცემად 

1,2,3,4 

თანამშრობლობა 

ჯგუფური 

მუშაობის დროს 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

ქულათა 

მაქსიმალური 

რაოდენობა 10 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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ჯგუფური მუშაობის დროს“ ამოვარდება და შამუშაო შეფასდება დანარჩენი სამი კრიტერიუმის 

მიხედვით 

 

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 

 

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.     
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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); 
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 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; 

 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 სხვა. 
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პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება 

თარიღი:                                                     სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა: 

 

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელი 

ქულა 

 ორგანიზებულობა 

(დროის ლიმიტის 

დაცვა, საჭირო 

აღჭურვილობის 

ქონა) 

 

 

0,1 

მასალის, ტექნიკის და 

მხატვრულ–

გამომსახველობითი 

საშუალებების ფლობა 

 

 

 

1,2,3 

შემოქმედებითობა, 

ანუ რამდენად 

ეფექტურად იყენებს 

ტექნიკას, მასალას 

და მხატვრულს–

გამომსახველობით 

ხერხებს ჩანაფიქრის 

გადმოსაცემად 

1,2,3 

თანამშრომლობა 

ჯგუფური 

მუშაობის დროს 

 

 

 

 

1,2 

ქულათა 

მაქსიმალური 

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.     
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5.     

6.     

7.     

8.     

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.     
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შეფასების კომპონენტები უცხოურ ენებში 

(გერმანული, ინგლისური, რუსული) 

 

 

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) 
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 გამოთქმა 

 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: 
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 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  

 კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები  
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 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;    
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 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. 

რუბრიკების ნიმუში: 

 

რა მოწმდება 

 

საკითხები მაქსიმალური ქულა 

წაკითხულის გააზრება 

 

1 – 10 10 

ლექსიკა 11 – 25 15 

გრამატიკა 26 – 40 15 

წერა  10 
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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 
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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 

ბ) nawilobriv SeuZlia 

 a 
1_3 

b 
4_7 

g 
8_10 

Kkomunikaciis kriteriumebi 

1 
saubrobs damuSavebul Temaze,  azrs gadmoscems 
Tanmimdevrulad. 

   

2 konkretulad gadmosces informacia    
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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 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          

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 
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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 

    

 

შეფასება I-II-III-IV     კლასებში 

 

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: 
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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. 
 

 

7. ქულების გამოანგარიშების წესი 

 

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) თუ მოსწავლეს,  სკოლიდან სკოლაში  სემეტრის მიმდინარეობისას გადასვლის გამო,  მოუხდება 

განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს შეფასება, რომლის საშუალო 

არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი, ეს ქულა დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის სემესტრულ/წლიურ ქულად 

(თუ საგნის სწავლება მეორე სემესტრში არ გრძელდება). ამასთან, მიმღები სკოლა ვალდებულია შეაფასოს 

მოსწავლე  ახალ საგანში, თუ ეს ესწრება სემესტრის დასრულებამდე; 

ე) მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლიდან სკოლაში გადასვლის გამო, მიმღებ 

სკოლაში განსხვავებული საგნის სწავლის შემთხვევაში, განსხვავებული საგნების სემესტრული ქულები 

აღირიცხება, როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. (მაგ. თუ მოსწავლე პირველ სემესტრში 

უცხოურ ენად სწავლობდა ფრანგულს, მეორე სემესტრში კი ფრანგულის ნაცვლად - გერმანულს, მაშინ 

ფრანგული ენის სემესტრული ქულა გადადის ფრანგული ენის წლიურ ქულად, ხოლო გერმანული ენის 

სემესტრული ქულა - გერმანული ენის წლიურ ქულად). 

4. საფეხურის საერთო  ქულის გამოანგარიშების წესი:  

ა) საფეხურის საერთო ქულა გამოითვლება იმავე პრინციპით, რომლითაც ითვლება საერთო წლიური 

ქულა: ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური ქულა (მაგ. მათემატიკა მე-10 

კლასი, მათემატიკა მე-11 კლასი, მათემატიკა მე-12 კლასი, ქართული მე-10 კლასი, ქართული მე-11 კლასი, 

ქართული მე-12 კლასი და ა.შ.) და ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე; 

ბ) საფეხურის საერთო ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 6.43 მრგვალდება 6.4-მდე, 7.58 

მრგვალდება 7.6-მდე). 

 

 

8.  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 ეროვნული სასწავლო გეგმით 

განსაზღვრულ საგნებში, რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას. 
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2. დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის  საფეხურის საერთო ქულა 

(დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, დაძლეული აქვს V-

VI კლასები, რაც აძლევს  მას  საბაზო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას. 

3. საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის  საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების 

შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საბაზო 

საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს  მას საბაზო განათლების ატესტატის  აღების ან/და 

საშუალო საფეხურზე გადასვლის უფლებას. 

4. საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების 

შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს  საშუალო 

საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდაზე  გასვლის უფლებას.  

9.  შეფასება და გაცდენები 

 

1. მოსწავლეთა გაცდენები აღირიცხება მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალში, მათ 

შორის, აბიტურის საათის და ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებული გაცდენები. 

გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის 

მასწავლებელი. თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია გაკვეთილის დასაწყისში აღრიცხოს 

მოსწავლეთა დასწრება. 

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. 

3. მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა არ ვრცელდება აბიტურის საათის გაცდენის შემთხვევაში; 

ასევე იმ შემთხვევაში, თუკი მოსწავლე აღადგენს კონკრეტულ საგანში გაცდენილ შემაჯამებელ დავალებას. 

4. 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. 

5. 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. 

10. გამოცდის ტიპები 

 

  ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, 2016-2017  სასწავლო წელს სკოლაში  შესაძლებელია ჩატარდეს  

შემდეგი ტიპის გამოცდები: 

 სემესტრული გამოცდა; 

 წლიური (სასწავლო წლის დამამთავრებელი) გამოცდა; 

 საშემოდგომო გამოცდა; 

 ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდა. 

 სკოლის გამოსაშვები გამოცდა 

 

 

10.1 სემესტრული  გამოცდა                                                                        

 
1. სემესტრული გამოცდა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას უფრო მაღალი 

შეფასება ეკუთვნის.  

2. მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. 

დირექტორი განიხილავს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე 

დაშვება-არდაშვების შესახებ. დაშვებაზე უარის შემთხვევაში, გადაწყვეტილება უნდა იყოს 

დასაბუთებული.  
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3. მოსწავლის გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის სემესტრული 

ნიშანი გამოითვლება შემდეგი წესით: სემესტრული გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და 

ჯამი იყოფა ორზე. 

4. სემესტრული გამოცდა ტარდება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს ორი კვირის ვადაში.   

 

10.2  წლიური გამოცდა 

 
1. წლიური გამოცდა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ საბაზო და/ან  საშუალო საფეხურზე. თუ სკოლას სურს 

საგნის წლიური გამოცდის დანიშვნა, მან სასწავლო წლის დაწყებამდე უნდა განსაზღვროს, რომელ 

კლასში/კლასებში და რომელ საგანში/საგნებში ჩაატარებს ამ გამოცდას და ექნება თუ არა ამ გამოცდაზე 

მიღებულ ქულას გავლენა საგნის წლიურ ქულაზე.  

2. თუ სკოლა ჩაატარებს წლიურ გამოცდას, იგი ვალდებულია გამოცდაზე შინაარსიანი, 

კონტექსტუალიზებული, კომპლექსური დავალებები შესთავაზოს მოსწავლეებს (მაგალითად: თხზულება, 

მოხსენება, რეფერატი, პროექტი, ამოცანის ამოხსნა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუში და 

სხვ.). 

3. 2016-2017 სასწავლო წელს წლიური გამოცდის დანიშვნა დაგეგმილი არ არის. 

 

10.3  საშემოდგომო გამოცდა                                                                        

 
1. იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა არის 5-ზე  ნაკლები,  სკოლა უნიშნავს 

საშემოდგომო გამოცდას ამ საგანში. 

2. საშემოდგომო გამოცდა ტარდება სასწავლო წლის დასრულებიდან არაუადრეს ორი კვირისა და 

სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე ზეპირი გამოკითხვის   ფორმით. 

3. საშემოდგომო გამოცდამდე სკოლა ვალდებულია, გაუწიოს კონსულტაციები მოსწავლეებს იმ 

საგანში/საგნებში, რომლებშიც მათ დაენიშნათ აღნიშნული ტიპის გამოცდა; 

4. მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას იღებს საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე 

(საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა). 

5. სსიპ ქალაქ თბილისი N45  საჯარო სკოლა საშემოდგომო გამოცდებს ჩაატარებს ტესტირების ფორმით, 

2017 წლის 3 ივლისიდან   5 ივლისის ჩათვლით..  

 

10.4  ექსტერნატის ფორმით გამოცდა                                                                        

 
1. ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება 

კანონმდებლობით. 

2.ექსტერნატის გამოცდას, გარდა იმ პირებისა, 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 საშუალებას მისცემს, აბარებენ აგრეთვე ის 

მოსწავლეები, რომელთაც საბაზო/საშუალო საფეხურზე სასწავლო წლის მანძილზე კონკრეტული 

საგნისათვის გათვალისწინებული საათების 30% და მეტი აქვთ გაცდენილი. 

 

10.5  სკოლის გამოსაშვები გამოცდა                                                                        

 
1. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - ატესტატის მისაღებად მოსწავლემ 

უნდა ჩააბაროს სკოლის გამოსაშვები გამოცდები; 

2. სკოლის გამოსაშვები გამოცდის ჩატარების ვადები, წესი და პირობები  განისაზღვრება 

კანონმდებლობით; 

 

10.6 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლის  აკადემიური მოსწრების შეფასება 

სსსმ მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შეფასება ხდება იმავე პრინციპით, რომლითაც ხდება ნებისმირი 

სხვა მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შეფასება. სსსმ მოსწავლისთვის დგება    ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმა, ფასდება მოსწავლის მიერ მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული 

მიზნების მიღწევის დონე. მოსწავლე, რომელიც წარმატებით სძლევს მოდიფიცირებულ სასწავლო გეგმას, 

ფასდება მაღალი ქულით. 
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11. მოსწავლეს დამატებითი მეცადინეობა ენიშნება: 

o თუ საპატიო მიზეზთ  გაუცდა გაკვეთილები და საგანში გავლილი მასალის 

დასაძლევად ესაჭიროება კონსულტაციები.  

o თუ განმავითარებელი შეფასების საფუძველზე მოსწავლეს საგნის დასაძლევად  

მინიმალური ქულის მისაღწევად ესაჭიროება  დამატებითი მეცადინეობა 

ინკლუზიური განათლება 

 

 ინკლუზიური განათლება 

 

ინკლუზიური განათლება გულიხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის 

ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში თანატოლებთან ერთად. 

იმ შემთხვევაში, თუ სკოლაში ისწავლის ინკლუზიური მოსწავლე, სკოლა უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლის 

ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში სხვა მოსწავლეებთან ერთად, მისთვის/მათთვის 

შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესაბამისად. 

 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე   

1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა   მოსწავლე (შემდგომში - სსსმ   მოსწავლე), 

რომელსაც, თანატოლების უმრავლესობასთან შედარებით, აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები 

ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ  მინიმალურ მოთხოვნებს და საჭიროებს 

სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას. კერძოდ, ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირებას ან 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას.   

2. სსსმ  მოსწავლე შეიძლება იყოს  მოსწავლე, რომელსაც აქვს: 

ა) ფიზიკური დარღვევა; 

ბ) ინტელექტუალური დარღვევა; 

გ) სენსორული დარღვევა  (სმენის და/ან მხედველობის);  

დ)მეტყველების დარღვევა; 

ე) ქცევითი და ემოციური დარღვევა; 

ვ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება; 

ზ) სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული სირთულეები სწავლაში, რის გამოც ვერ ძლევს ეროვნული 

სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს. 

3. ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული 

შედეგების რაოდენობრივ და/ან თვისებრივ ცვლილებებს, რომელიც შესაძლებელია გულისხმობდეს 

სასწავლო მიზნების შემცირებას ან გაზრდას, გამარტივებას ან გართულებას. 

4. სასწავლო გარემოსთან ადაპტაცია ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო 

გარემოს ისეთ ცვლილებას, რომელიც არ იწვევს ეროვნული სასწავლო გეგმის შინაარსის შეცვლას, არამედ 

ხელს უწყობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის შესაბამისი სასწავლო 

გარემოს და პირობების შეცვლას, კერძოდ: 

ა) სკოლისა და კლასის ფიზიკური გარემო; 

ბ) საათობრივი ბადე; 

გ) დღის გრაფიკი, აქტივობების ხანგრძლივობა; 

დ) სასწავლო მასალა; 

ე) სწავლების სტრატეგია; 

ვ) ალტერნატიული შეფასების გამოყენება (ტესტირება, წერითი დავალება, ზეპირი დავალება და სხვა.) და 

სხვა. 

5. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა ნიშნავს მძიმე და/ან ძალიან მძიმე ინტელექტუალური 

დარღვევის ან მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმით 

განსაზღვრული სასწავლო მიზნებისა და შედეგების რადიკალურ ცვლილებას, რომელიც 

ორიენტირებულია მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე და ფოკუსირებულია შედეგზე სწავლების 

მრავალფეროვანი  ფორმებისა და სტრატეგიების გამოყენებით. 
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სსიპ ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლას ჰყავს   10  სსსმ მოსწავლე, რომელთა ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმები დარღვევის ხასიათიდან გამომდინარე  (ფიზიკური, ინტელექტუალური, ქცევითი და ა.შ) ეროვნული 

სასწავლო გეგმის შესაბამისად, მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე, შედგება სწავლის 

დაწყებიდან სამი კვირის ვადაში. 

 

 

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 

1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არის სსსმ მოსწავლისათვის შექმნილი, ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე 

დაფუძნებული სასწავლო გეგმა, რომელიც სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილია. 

2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად უნდა ითვალისწინებდეს სსსმ მოსწავლის ყველა 

საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და 

ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს, რომელიც აუცილებელია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად. 

3. ინდივიდუალური  სასწავლო გეგმა იქმნება სასწავლო წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს სამი კვირისა (იმ 

მოსწავლეების შემთხვევაში, რომელთა ინდივიდუალური საჭიროებები უკვე იდენტიფიცირებულია) ან 

მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში. 

4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება მოიცავდეს ყველა საგანს ან რომელიმე კონკრეტულ 

საგანს/საგნებს სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად. 

5. ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში დეტალურად 

განისაზღვროს: 

ა) სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე საშინაო) აქტივობები 

შერჩეულ საგანში/საგნებში; 

ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული 

სასწავლო შედეგების მიღწევას თითოეულ საგანში;  

გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ჯგუფური/ინდივიდუალური მეცადინეობები,   მეცადინეობების  

გრაფიკი, ადგილი და ხანგრძლივობა;  

დ) დამატებით ჯგუფურ/ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი:  მასწავლებელი, 

სპეციალური მასწავლებელი, ასევე მეცადინეობა შესაძლებელია განხორციელდეს ფსიქოლოგის 

ჩართულობით  და სხვა;  სსსმ მოსწავლისათვის დამატებითი დამხმარე პერსონალის (სანიტარი, ძიძა და 

სხვა) საჭიროება;   

ე) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი მასალა (სახელმძღვანელოები და მოსწავლისათვის საჭირო 

დამატებითი საგანმანათლებლო მასალა) და მასალის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი (რომელიც 

შეიძლება იყოს მშობელიც);  

ვ)  მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსი. 

6. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს ინფორმაციას ბავშვის ინტერესების, 

ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ აკადემიური, შემეცნებითი, სოციალური, ქცევითი, ემოციური, 

მოტორული და სხვა სფეროების მიხედვით. 

7. სწავლის პროცესში სირთულეების გამოვლენის შემდეგ სკოლამ უნდა უზრუნველყოს მოსწავლის 

შესაძლებლობების შეფასება. საჭიროების შემთხვევაში,  მოსწავლის  დეტალური შეფასებისთვის და მის 

განათლებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებისთვის სკოლას შეუძლია მიმართოს სამინისტროს 

ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინურ გუნდს (შემდგომში – მულტიდისციპლინური გუნდი). 

8. თითოეული სსსმ მოსწავლისათვის სკოლამ უნდა განსაზღვროს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

შესამუშავებლად სამუშაო ჯგუფი (შემდგომში – ისგ ჯგუფი), რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ 

მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას და ხელს შეუწყობს მის 

განხორციელებას. ისგ-ს ჯგუფი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს ისგ-ს შიდა მონიტორინგში და მასალა 

წარუდგინოს სკოლის დირექტორს. 

9. ისგ ჯგუფში უნდა გაერთიანდნენ ის პედაგოგები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან მოსწავლეს, აგრეთვე  

მშობელი/მშობლები, სკოლის ადმინისტრაციის წევრი/წევრები, ფსიქოლოგი, მეტყველების თერაპევტი ან 

სპეციალური მასწავლებელი. 

10. ისგ ჯგუფს უნდა ჰყავდეს კოორდინატორი, რომელიც  წარმართავს ჯგუფის წევრების მუშაობას და 

პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე; სასურველია, ჯგუფს ხელმძღვანელობა გაუწიოს დამრიგებელმა 

ან სპეციალურმა მასწავლებელმა. 
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11. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის შემდეგ უნდა ჩატარდეს ისგ ჯგუფის წევრების მინიმუმ 

ერთი მიმდინარე და ყოველი სემესტრის ბოლოს ერთი შემაჯამებელი შეხვედრა.  შეხვედრებზე განიხილება 

გეგმის შესრულების მიმდინარეობა და გეგმაში შესატანი ცვლილებები (თუკი ამის საჭიროება არსებობს). 

გეგმის განხორციელების მონიტორინგის შედეგად გეგმა ექვემდებარება პერიოდულ ცვლილებებს. 

12. ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე იწარმოება სხდომის ოქმები. ყველა სხდომის ოქმი ინახება მოსწავლის პირად 

საქმეში. 

13 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შედგენისთანავე დასამტკიცებლად წარედგინება პედაგოგიურ 

საბჭოს. 

14. ისგ ჯგუფმა სასწავლო წლის ბოლოს სკოლის ადმინისტრაციას უნდა მიაწოდოს სსსმ მოსწავლის პირად 

საქმეში შესატანად მოსწავლის შესახებ წარმოებული სრული დოკუმენტაცია (ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმა, სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობები და სხვ.). 

15. ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს სსსმ მოსწავლის თითოეული საგნის მასწავლებელმა ისგ ჯგუფის 

კოორდინატორისათვის გადასაცემად უნდა მოამზადოს სსსმ მოსწავლის მიღწევის ანგარიში, რომელიც 

წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს და მშობელს. 

 

 

 სსსმ მოსწავლის  აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები 

 

1. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება ხდება იმავე პრინციპით, რომლითაც ხდება ნებისმირი 

სხვა მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება. თუ სსსმ მოსწავლე განათლებას იღებს ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმით, ფასდება მის მიერ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების 

მიღწევის დონე. სსსმ მოსწავლე, რომელიც წარმატებით სძლევს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, 

ფასდება მაღალი ქულით.  

2. სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური, საერთო წლიური და საფეხურის საერთო ქულების 

გამოანგარიშება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის, ეროვნული სასწავლო გეგმის 

მე-20 მუხლის შესაბამისად. 

3. გამონაკლის  შემთხვევაში დასაშვებია სსსმ მოსწავლეს არ ქონდეს სემესტრული შეფასება ერთ ან 

რამდენიმე საგანში. გამონაკლისი დაიშვება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე. 

გამონაკლის შემთხვევაში მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა წარმოადგენს საგნის წლიურ ქულას.   თუ 

სსსმ მოსწავლე რომელიმე საგანში მოცემულ სემესტრში არ ფასდება, ეს ხელს არ უშლის მას გადავიდეს  

მომდევნო  კლასში. 

4. თუ სსსმ მოსწავლეს აქვს მოწყვლადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და არსებობს ამის  

დამადასტურებელი  საბუთი მის პირად საქმეში, სსსმ მოსწავლის მიმართ არ ვრცელდება ეროვნული 

სასწავლო გეგმის  22-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტით  გათვალისწინებული ღონისძიებები.  

სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება 

 

1. იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს  სკოლაში სიარულის 

საშუალებას, სკოლა მიმართავს მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომლის დასკვნის საფუძველზეც სსსმ 

მოსწავლე სწავლას განაგრძობს შინ სწავლების ფორმით. ამ შემთხვევაში მოსწავლე ირიცხება სკოლაში, 

მაგრამ არ ესწრება გაკვეთილებს. სკოლა უდგენს მას ინდივიდუალური სწავლების სპეციალურ გეგმას, 

რომლის მიხედვითაც მოხდება სსსმ მოსწავლის შინ სწავლება. 

2. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად უნდა 

იყოს მიახლოებული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. სკოლა ვალდებულია დაადგინოს განრიგი, რომლის 

მიხედვითაც საგნის მასწავლებელი და საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური მასწავლებელი 

განახორციელებენ სსსმ მოსწავლესთან ვიზიტებს. სკოლამ/ისგ ჯგუფმა უნდა განახორციელოს შინ 

სწავლების პროცესის მონიტორინგი. 

3. შინ სწავლების პროცესში ჩართული უნდა იყოს სსსმ მოსწავლის მშობელი, რომელიც დაეხმარება 

მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების შესრულებაში. 

4. შინ სწავლების პროცესში რეკომენდებულია ინტერნეტისა და ვიდეოკონფერენციების გამოყენება. 

5. სსსმ მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში სკოლა უზრუნველყოფს შინ სწავლებაზე მყოფი 

მოსწავლისათვის შესაბამისი კლასის საათობრივი ბადით განსაზღვრული თითოეული საგნის (გარდა 

ფიზიკური აღზრდისა) კვირაში მინიმუმ ერთი აკადემიური საათის ოდენობით ჩატარებას. 
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იმისათვის, რომ სკოლაში სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლემ (სსსმ) თავი უსაფრთხოდ და 

დაცულად იგრძნოს: 

 სკოლა შექმნის სამუშაო ჯგუფს (შემდგომში ისგ - ჯგუფი) რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ 

მოსწავლისათვის მიმართულების განსაზღვრას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შემუშავებას 

და ხელს შეუწყობს მის განხორციელებას. 

 ისგ-ჯგუფში გაერთიანებული იქნებიან პედაგოგები, მშობელი, ექიმი/ექთანი, სპეც. 

პედაგოგი, ფსიქოლოგი, დამრიგებელი და ა.შ. 

 ისგ ჯგუფის მიერ  სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად შემუშავდება 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმა); 

 მასწავლებელს, მულტიდისციპლინურ გუნდთან შეთანხმებით, საჭიროებისამებრ შეუძლია 

სსსმ მოსწავლეს შეუცვალოს გაკვეთილები ან შეუმციროს რაოდენობა. 

 მასწავლებელს შეუძლია საჭიროებისამებრ შეიმუშაოს ალტერნატიული აქტივობები; 

 ცოდნის ხარისხის გაზრდის მიზნით, ჩაუტაროს დამატებითი მეცადინეობა, შეაფასოს  

ინდივიდუალური მიღწევების მიხედვით; 

 სკოლამ უნდა შეუქმნას მოსწავლეს კონკრეტულ სიტუაციაზე წარმოდგენა; 

 სკოლამ უნდა წაახალისოს მოსწავლე, ზოგჯერ უბიძგოს კიდეც, გახდეს დამოუკიდებელი, 

რამდენადაც ეს მისთვის იქნება შესაძლებელი; 

 სკოლამ უნდა ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სხვადასხვა უნარები; 

 მასწავლებელმა უნდა განუვითაროს კითხვის, წერის და აზროვნების უნარები, რომლებიც 

დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის არის საჭირო; 

 ვიზუალური გზით სწავლებისას გამოყენებული იქნება ნახატმანიპულაციები, 

(მათემატიკის) დიაგრამები, ილუსტრირებული სახელმძღვანელოები, ვიდეოები, ფორმატები, 

სლაიდები და სხვა თვალსაჩინოებები; 

 სმენითი გზით სწავლებისას ჩაუტარდებათ დისკუსიები, ლექციები. სადაც ყურადღება 

გამახვილებული იქნება მის ინტონაციაზე, მეტყველების ტემპზე; 

 გამოყენებული იქნება სხვადასხვა თამაშები სოციალური განვითარებისთვის. 

 ექნებათ კომპიუტერის გამოყენების საშუალება; 

 მიეწოდება მოთხრობები სოციალური უნარების დასასწავლად; 

 ურთიერთობა დამყარდება ოჯახსა და სკოლას შორის, აკადემიური ქცევითი და სოციალურ-

ემოციური საკითხების განსახილველად 
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სასკოლო საათობრივი ბადე; 

 
საათობრივი ბადე       I  - VI      კლასები 
2016–2017 სასწავლო წელი (წლიური) 

კლასი I II III IV V VI 

სახელმწიფო ენა 

მშობლიური ენა 7 7 6 6 5 5 

მათემატიკა 

მათემატიკა 4,5(4/5) 5 5 5 4 4 

უცხოური ენები 

პირველი უცხოური ენა  (ინგლისური) 2 2 3 3 3 3 

მეორე  უცხოური ენა         2 2 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები 

ჩვენი საქართველო         3 3 

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება       0.5(0/1)     

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები 

ბუნებისმეტყველება 2 2 3 3 3 3 

ტექნოლოგიები 

ისტ 0.5(1/0)       2 2 

ესთეტიკური აღზრდა 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 2 2 2 2 2 

მუსიკა 2 2 2 2 2 2 

სპორტი  

სპორტი 2 2 2 2 2 2 

ჭადრაკი     2       

სულ საათების რაოდენობა კვირაში 22 24 23 23,5 28 28 
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 საათობრივი ბადე     VII  - XII     კლასები 

 2016–2017 სასწავლო წელი (წლიური) 
 

კლასი VII VIII IX X XI1 XI2 XII1 XII2 
  

        პროგრამული აბიტური პროგრამული პროგრამული პროგრამული 

სახელმწიფო ენა                   

ქართული( ენა და 

ლიტერატურა) 5 5 5 5 5   5 5 5 

მათემატიკა   
მათემატიკა 4 4 4 5 5   5 5 5 

უცხოური ენები   

პირველი უცხოური ენა  3 3 2 2 2   2 2 2 

მეორე  უცხოური ენა 2 2 2 2 2   2 2 

2+2   

(განაყოფი 

გერმანული-

რუსული) 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები   
ისტორია 3 3 4 2 3   3 2 2 
გეოგრაფია 2 2 2 2 2   2     

სამოქალაქო განათლება     2 3           

საგზაო ნიშნები და 

მოძრაობის უსაფრთხოება         1,5 (1/2)   1,5 (1/2)     
სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება   0,5 (1/0)           
0,5         

(1/0) 

0,5         

(1/0) 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები   

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების 

საფუძვლები 
3 

              

  

ბიოლოგია   2 2 3 2   2     

ფიზიკა   2 3 2 2   2     

ქიმია   2 2 2 3   3     

ესთეტიკური აღზრდა   

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 
2 1,5 (2/1) 1,5 (1/2)             

მუსიკა 2 1,5 (1/2) 1,5 (2/1)             

სპორტი    

სპორტი 2 2 2 2 1,5 (2/1)   1,5 (2/1) 2 2 

არჩევითი საგნები   

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება(თეორიულ-

პრაქტიკული კურსი)         

2 სთ. 

(111კლ.)   

2 სთ. 

(112კლ.)     

გერმანული   ენა     (მესამე 

უცხო ენა)       10ა         1 სთ. (2/0)                            
რუსული ენა         (მესამე 

უცხო ენა)       10 გ           
მეწარმეობა       10 ბ       1სთ. (2/0)                   

ასტრონომია               1(2/0) 1(2/0) 

სულ საათების რაოდენობა 

კვირაში         31 2 33     

სულ საათების რაოდენობა 28 30,5 33 32 33 34 20.5 20.5 
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SeTanxmebulia sameurveo sabWos  oqmi#5 

  

    

დამტკიცებულია პედსაბჭოს ოქმით #  1    07.09.2016 

  

                 

 

კლასების მიხედვით ქალაქ თბილისის #45  საჯარო სკოლის  

მასწავლებელთა დატვირთვის შესახებ 

 
                 

          

 

საათების რაოდენობა  სულ: 1044 სთ. 

  

                 

 

გეგმით - 1042 სთ, ზეგეგმით - 2 სთ. 
  

                 

                 

                 

 

 შენიშვნა: პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის კურსი ჩაუტარდებათ 

 I და II სემესტრიში 8 საათი  Xა, IXბ,   IXგ კლასებს  ( თვეში 1 საათი)  და 

 II სემესტრში  XIა, XIბ  კლასებს  4 საათი (  თვეში 1 საათი. ). 

კურსის ჩატარება დაევალა იზო გულიაშვილს.    
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

2016-2017 სასწავლო წელი 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                 

კვირაში 
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№

№ 

მასწავლებელ
ი           
(სახელი, 
გვარი) 

საგნის 
დასახელება 

მასწავლებლის საათობრივი დატვირთვა კლასების 
მიხედვით 

სულ 
დატვ
ირთვა 

სულ 
დატვი
რთვა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
ნათელა  
ქსოვრელი 

ქართული         5   10 5 
  

      20 20 

2 
მაყვალა 
ფუტკარაძე 

ქართული     
  

    5   5 5     5 20 20 

3 
ლილი 
შალვაშვილი 

ქართული               5 5 5     15 15 

4 
ეთერი 
ეგეტაშვილი 

ქართული                   5 10 5 20 20 

5 
ნინო 
სამხარაძე 

ქართული         10       5 5     20 20 

6 ნანა ასანიძე ქართული           15 5           20 20 

7 
ნევა 
ხაჭაპურიძე 

რუსული ენა         2 4   4 2   2 4 18 18 

8 
ხათუნა 
შამოევა 

რუსული ენა         2 2 4   2 4 2   16 
18 

არჩ. რუსული                   2     2 

9 
მარიამ 
მჭედლიძე 

ინგლისური ენა 2   9   3       2   2 2 20 20 

10 
მაკა 
ჭეჭელაშვილი 

ინგლისური ენა 2 4     3 9       2     20 20 

11 
გვანცა 
მგალობლიშვ
ილი 

ინგლისური ენა 4 4   3       3 2 2   2 20 20 

12 
ხათუნა 
გოგოლაძე 

ინგლისური ენა 2         3 9 3 2       19 19 

13 
ნინო 
გიორგაძე 

ინგლისური ენა     3 6 3     3   2 2   19 19 

14 
ლალი 
წამალაშვილი 

გერმანული ენა         2 2 2 2 2 2   2 14 

18 
გერმანული 
(არჩევითი) 

                  2     2 

მეწარმეობა 
(არჩევითი) 

                  2     2 

15 
მანანა 
თუმანიშვილ
ი 

მათემატიკა             12 4       5 21 21 

16 
გულნაზი 
სიდამონიძე 

მათემატიკა         8     4     5   17 17 

17 
იზო 
გულიაშვილი 

მათემატიკა           8   4 4   5   21 21 

18 
ეთერი 
ხმალაძე 

მათემატიკა                 8 10 5   23 23 

19 
ეკატერინე 
ჭიტაძე 

მათემატიკა         4 8       5     17 17 

20 
თინა 
ბაბუნაძე 

ისტორია             3   8   6 2 19 
22 ჩვენი 

საქართველო 
          3             3 
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21 
ირინა 
ხატიაშვილი 

ჩვენი 
საქართველო 

          3             3 

22 
ისტორია               3   4     7 
სამოქ. განათლება                 4 6   2 12 

22 

ჟანა 
ბასიაშვილი 
შემც. პედ ( 
თამარ 
ტურაშვილი) 

ისტორია             6   4 2     12 

23 

ჩვენი 
საქართველო 

        6               6 

სამოქ. განათლება                 2 3     5 

23 
მარეხი 
ჩიკვაიძე 

ისტორია             6           6 
9 ჩვენი 

საქართველო 
          3             3 

24 
მზია 
გელაშვილი 

ჩვენი 
საქართველო 

          3             3 3 

25 
ანა 
ცხვარიაშვილ
ი 

გეოგრაფია             4 4 6 6 4   24 24 

26 
მზია 
საკანდელიძე 

გეოგრაფია             2 2         4 

19 
ჩვენი 
საქართველო 

        3               3 

ბუნებისმეტყველე
ბა 

          12             12 

27 
ლალი 
ჯამარაული 

საგზაო ნიშნები 
და მოძრ.უსაფ.                     2   2 2 

28 
ნანა 
რამიშვილი 

ფიზიკა               2 9 4 4   19 
23 

ასტრონომია                       4 4 

29 
ნანა 
სალუქაშვილ
ი 

ფიზიკა               4   2     6 6 

30 
დალი 
მინდილაია 

ქიმია                 6 6 6   18 18 

31 
ელისო 
კაპანაძე 

ქიმია               6         6 

11 
სამოქალაქო 
თავდაცვა და 
უსაფრთხოება 

              3       2 5 

32 
მარინა 

ფაილოძე 

ბუნებისმეტყველე
ბა 

        3               3 

22 ბიოლოგია               2 4   4   10 
საბ.მეცნ.საფუძვლ
ები 

            9           9 

33 ნინო ზარქუა 
ბიოლოგია               4 2 9     15 

21 ბუნებისმეტყველე
ბა 

        6               6 

34 
მიშა 
ახალკაცი 

სპორტი 6     6 6 2             20 20 

35 
დავით 
ძაგანია 

სპორტი             6   2 4 4 4 20 20 

36 
მაია 
ხორიაშვილი 

სპორტი           6   6 4 2     18 18 

37 
მანანა 
პატარქალაშვ

სპორტი 4 8 8                   20 20 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge        

 

ილი 

38 
ანი 
კურცხალია 

მუსიკა 2 8 6     2     4       22 22 

39 
ლალი 
გოდელაშვილ
ი 

მუსიკა 6   2   6   2 2         18 18 

40 ნანა წიქარიძე მუსიკა 2     6   6 4 1 2       21 21 

41 
ლია 
ბურდიაშვილ
ი 

სახვ.და 
გამ.ხელოვნება 

        6 6 4           16 16 

42 ეკა შავდია 

სახვ.და 
გამ.ხელოვნება 

          2 2 6 3       13 

17 

სახვითი და 
გამოყენებითი 
ხელოვნება: 
პრაქტიკული 
კურსი (არჩევითი) 

                    4   4 

43 ეკა შიოშვილი ისტ         6 8             14 14 

44 
მაია 
ველთაური 

ქართული       6                 6 

17 

მათემატიკა       5                 5 
ხელოვნება       2                 2 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

      3                 3 

სამოქალაქო 
თავდაცვა და 
უსაფრთხოება 

      1                 1 

45 
მაია 
ყამარაული 

ქართული       6                 6 

17 

მათემატიკა       5                 5 
ხელოვნება       2                 2 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

      3                 3 

სამოქალაქო 
თავდაცვა და 
უსაფრთხოება 

      1                 1 

46 
მარიამ 
ეფრემიძე 

ქართული       6                 6 

17 

მათემატიკა       5                 5 
ხელოვნება       2                 2 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

      3                 3 

სამოქალაქო 
თავდაცვა და 
უსაფრთხოება 

      1                 1 

47 
ქეთევან 
მეტრეველი 

ქართული 7                       7 

16 

მატემატიკა 4                       4 
ინფორმაციული 
და 
საკომუნიკაციო 
ტექნ. 

1                       1 

ხელოვნება 2                       2 
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ბუნებისმეტყველე
ბა 

2                       2 

48 
ინგა 
ხიბლაშვილი 

ქართული 7                       7 

16 

მატემატიკა 4                       4 
ინფორმაციული 
და 
საკომუნიკაციო 
ტექნ. 

2                       2 

ხელოვნება 1                       1 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

2                       2 

49 
მზია 
მაისაშვილი 

ქართული 7                       7 

16 

მატემატიკა 4                       4 
ინფორმაციული 
და 
საკომუნიკაციო 
ტექნ. 

2                       2 

ხელოვნება 1                       1 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

2                       2 

50 
სოფიო 
კალანდია 

ქართული 7                       7 

16 

მატემატიკა 4                       4 
ინფორმაციული 
და 
საკომუნიკაციო 
ტექნ. 

2                       2 

ხელოვნება 1                       1 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

2                       2 

51 

ნათია ნოზაძე 
შემ. პედაგოგი 
დალილა 
ელისაშვილი 

ქართული 7                       7 

16 

მატემატიკა 4                       4 
ინფორმაციული 
და 
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები 

2                       2 

ხელოვნება 1                       1 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

2                       2 

52 
ეთერი 
მახარაშვილი 

ქართული   7                     7 

16 
მატემატიკა   5                     5 
ხელოვნება   2                     2 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

  2                     2 

53 
ნინო 
დეკანოიძე 

ქართული   7                     7 

16 
მატემატიკა   5                     5 
ხელოვნება   2                     2 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

  2                     2 

54 
მაია 
სულამანიძე 

ქართული   7                     7 

16 
მატემატიკა   5                     5 
ხელოვნება   2                     2 
ბუნებისმეტყველე   2                     2 
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ბა 

55 
იამზე 
აბულაძე 

ქართული   7                     7 

16 
მატემატიკა   5                     5 
ხელოვნება   2                     2 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

  2                     2 

56 ტასო კაპანაძე 

ქართული     6                   6 

16 
მატემატიკა     5                   5 
ხელოვნება     2                   2 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

    3                   3 

57 
თამარ 
ყამარაული 

ქართული     6                   6 

16 
მატემატიკა     5                   5 
ხელოვნება     2                   2 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

    3                   3 

58 
ნანა თვალოძე 
 

ქართული     6                   6 

16 
მატემატიკა     5                   5 
ხელოვნება     2                   2 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

    3                   3 

59 
თამარ 
ბერულაშვილ
ი 

ქართული     6                   6 

24 

მატემატიკა     5                   5 
ხელოვნება     2                   2 
ბუნებისმეტყველე
ბა 

    3                   3 

ჭადრაკი     8                   8 

  
ჯამი 
კლასების 
მიხედვით 

  110 88 100 72 84 112 90 87 99 96 67 39 1044 1044 
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შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა კლასების 

მიხედვით 

 

V კლასი  

 

 ქართ არაქარ

თ 

საგანი საათების 

რაოდენობა 

კვირაში 

შენიშვნა შემაჯამებელი 

დავალების 

სავალდებულო 

მინიმალური 

რაოდენობა 

სემესტრი 

I II 

1  ქართული (ენა და ლიტერატურა) 5  3 5 

 1 ქართული, როგორც მეორე ენა 

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის 

/სექტორებისათვის) 

5  

3 5 

 2 მშობლიური ენა  

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 

5  

3 5 

2 3 მათემატიკა 4  4 6 

3 4 პირველი უცხოური ენა 3  4 4 

4 5 ჩვენი საქართველო 3  2 3 

5 6 ბუნებისმეტყველება 3  3 4 

6 7 ისტ 2  2 3 

7 8 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება  

2  
2 3 

8 9 მუსიკა 2  2 2 

9 10 სპორტი 2    

აუცილებელი  საათების რაოდენობა კვირაში  

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის 

26   

არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 

31   
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VI კლასი  

 

  

 

 

 

 

 

 ქართ არაქა

რთ 

საგანი საათების 

რაოდენობა 

კვირაში 

შენიშვნა შემაჯამებელი დავალების 

სავალდებულო 

მინიმალური რაოდენობა 

სემესტრი 

I II 

1  ქართული (ენა და 

ლიტერატურა) 
5 

 
3 5 

 

1 

ქართული, როგორც მეორე ენა 

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის 

/სექტორებისათვის) 

5 

 

3 5 

 

2 

მშობლიური ენა  

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათ

ვის) 

5 

 

3 5 

2 3 მათემატიკა 4  4 6 

3 4 პირველი უცხოური ენა 3  4 4 

4 5 ჩვენი საქართველო 3  2 3 

5 6 ბუნებისმეტყველება 3  3 4 

6 7 ისტ 2  2 3 

7 8 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება  

2  
2 3 

8 9 მუსიკა 2  2 2 

9 10 სპორტი 2    

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის 

26   

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის 

31   
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VII კლასი 

 

ქართ არაქარ

თ 

საგანი საათების 

რაოდენობა 

კვირაში 

შენიშვნა შემაჯამებელი დავალების 

სავალდებულო მინიმალური 

რაოდენობა 

სემესტრი 

I II 

1  ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
5 

 
4 5 

 1 ქართული, როგორც მეორე ენა 

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისა

თვის 

5 

 

4 5 

 2 მშობლიური ენა 

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისა

თვის) 

5 

 

4 5 

2 3 მათემატიკა 4  4 6 

3 4 პირველი უცხოური ენა 3  2 3 

4  მეორე უცხოური  ენა 

(ქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის) 

2  2 3 

 (5) მეორე უცხოური ენა 

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისა

თვის) 

0-2  2 3 

5 5(6) ისტორია 3  2 3 

6 6(7) გეოგრაფია 
2  2 3 

7 7(8) საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების საფუძვლები 
3  2 3 

8 8(9) სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება  
2  2 3 

9 9(10) მუსიკა 2  2 2 

10 10(11) სპორტი 2    

აუცილებელი  საათების რაოდენობა კვირაში  

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის 
28 

  

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისთვის 
31 -33 
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VIII კლასი 

ქართ არაქარ საგანი 

საათები

ს 

რაოდენ

ობა 

კვირაში 

შენიშვნა 

შემაჯამებელი 

დავალების 

სავალდებულო 

მინიმალური რაოდენობა 

სემესტრი 

I II 

1   ქართული ენა და ლიტერატურა 5   4 5 

  1 

ქართული, როგორც მეორე ენა 

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 

5   4 5 

  2 
მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 
5   4 5 

2 3 მათემატიკა 4   4 6 

3 4 პირველი უცხოური ენა 3   2 3 

4   
მეორე უცხოური  ენა (ქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის) 
2   2 3 

  (5) 

მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის) 

0-2   2 3 

5 5 (6) ისტორია 3   2 3 

6 6 (7) გეოგრაფია 2   2 3 

7 7(8) სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 0.5 
I სემესტრი, 

კვირაში 1 საათი 
2 

 
8 8 (9) ბიოლოგია 2   2 3 

9 9 (10) ფიზიკა 2   2 3 

10 10(11) ქიმია 2   2 3 

11 11 (12) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 1.5 

I სემესტრში 

კვირაში 2 სთ 

და II სემესტრში 

- კვირაში 1 სთ 

2 2 

12 12 (13) მუსიკა 1.5 

I სემესტრში 

კვირაში 1 სთ 

და II სემესტრში 

- კვირაში 2 სთ 

2 3 

13 13 (14) პორტი 2       

აუცილებელი  საათების რაოდენობა კვირაში 

 ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისთვის 
30.5       

 არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/ სექტორებისთვის 33.5- 35.5       
     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 

12.10.2012წ. 

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 

03.09.2013წ. 
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IX კლასი 

ქართ არაქართ საგანი 

საათების 

რაოდენობა 

კვირაში 

შენიშვნა 

შემაჯამებელი 

დავალების 

სავალდებულო 

მინიმალური 

რაოდენობა 

სემესტრი 

I II 

1   ქართული ენა და ლიტერატურა 5   4 5 

  1 

ქართული, როგორც მეორე ენა 

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 

5   4 5 

  2 

მშობლიური ენა 

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 

5   4 5 

2 3 მათემატიკა 4   4 6 

3 4 პირველი უცხოური ენა 2   2 3 

4   
მეორე უცხოური  ენა (ქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 
2   2 3 

   (5) 
მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 
0-2   2 3 

5 5(6) ისტორია 4   3 4 

6 6(7) გეოგრაფია 2   2 3 

7 7(8) სამოქალაქო განათლება 2   2 3 

8 8(9) ბიოლოგია 2   2 3 

9 9(10) ფიზიკა 3   2 3 

10 10(11) ქიმია 2   2 3 

11 11(12) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 1.5 

I სემესტრში 

კვირაში 1 სთ და 

II სემესტრში - 

კვირაში 2 სთ 

2 3 

12 12(13) მუსიკა 1.5 

I სემესტრში 

კვირაში 2 სთ და 

II სემესტრში - 

კვირაში 1 სთ 

2 2 

13 13(14) სპორტი 2       

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში 

 ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის 
33       

 არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 36-38       

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 

12.10.2012წ. 
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 X კლასი 

ქართ არაქართ საგანი 

საათების 

რაოდენობა 

კვირაში 

შენიშვნა 

შემაჯამებელი 

დავალების 

სავალდებულო 

მინიმალური 

რაოდენობა 

სემესტრი 

I II 

1   ქართული ენა და ლიტერატურა 5   4 5 

  1 

ქართული, როგორც მეორე ენა 

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის 

5   4 5 

  2 
მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 
5   4 5 

2 3 მათემატიკა 5   4 6 

3 4 პირველი უცხოური ენა 2   2 3 

4   
მეორე უცხოური  ენა (ქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 
2 

  

2 3 

   (5) 
მეორე უცხოური ენა (არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 
0-2 2 3 

5 5(6) ისტორია 2   2 3 

6 6(7) გეოგრაფია 2   2 3 

7 7(8) სამოქალაქო განათლება 3   2 3 

8 8(9) ბიოლოგია 3   2 3 

9 9(10) ფიზიკა 2   2 3 

10 10(11) ქიმია 2   2 3 

11 11(12) სპორტი 2       

    
არჩევითი საგნები: 

  
2   1 1 

აუცილებელი   საათების რაოდენობა კვირაში     

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის 
32       

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის 
35-37       

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 

12.10.2012წ. 
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XI კლასი 

ქართ 
არაქა

რთ 
საგანი 

საათების 

რაოდენობა 

კვირაში 

შენიშვნა 

შემაჯამებელი დავალების 

სავალდებულო 

მინიმალური რაოდენობა 

          
სემესტრი 

I II 

1   ქართული ენა და ლიტერატურა 5   4 5 

  1 

ქართული, როგორც მეორე ენა 

(არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის) 

5   4 5 

  2 

მშობლიური ენა 

(არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის) 

5   4 5 

2 3 მათემატიკა 5   4 6 

3 4 პირველი უცხოური ენა 2 

  

2 3 

4   

მეორე უცხოური  ენა 

(ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის) 

2 2 3 

   (5) 

მეორე უცხოური ენა 

(არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის) 

0-2 2 3 

5 5(6) ისტორია 3   2 3 

6 6(7) გეოგრაფია 2   2 3 

7 7(8) ბიოლოგია 2   2 3 

8 8(9) ფიზიკა 2   2 3 

9 9(10) ქიმია 3   2 3 

10 10(11) სპორტი 1.5 

I სემესტრი - 

კვირაში 2 სთ. 

II სემესტრი - 

კვირაში 1 სთ. 

    

11 11(12) 
საგზაო ნიშნები და მოძრაობის 

უსაფრთხოება 
1.5 

I სემესტრი - 

კვირაში 1 სთ. 

II სემესტრი - 

კვირაში 2 სთ. 

    

      არჩევითი საგნები  2   1 1 

აუცილებელი   საათების რაოდენობა კვირაში     

 ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის 
31       

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/ 

სექტორებისათვის 
34- 36       

     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 აგვისტოს ბრძანება №138/ნ - ვებგვერდი, 29.08.2011 
წ. 
     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 
12.10.2012წ. 
     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №126/ნ - ვებგვერდი, 
03.09.2013წ. 
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XII კლასი 

ქართ არაქართ საგანი 

საათების რაოდენობა 

კვირაში 
შენიშვნა 

შემაჯამებელი 

დავალების 

სავალდებულო 

მინიმალური 

რაოდენობა 

პროგრამული  აბიტური 
სემესტრი 

I II 

1   ქართული ენა და ლიტერატურა 5 1   3 4 

  1 

ქართული, როგორც მეორე ენა 

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის 

5 1   2 3 

  2 
მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის) 
5     3 4 

2 3 მათემატიკა 5 1   4 4 

3 4 პირველი უცხოური ენა 2 

2 

აბიტურის 2 

საათი 

შესაძლებელია 

გადანაწილდეს 

პირველ და 

მეორე ენებზე. 

3 2 

4   

მეორე უცხოური  ენა 

(ქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 

2 2 2 

   (5) 

მეორე უცხოური ენა 

(არაქართულენოვანი 

სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) 

0-2 2 2 

5 5(6) ისტორია 2 1   1 1 

6 6(7) გეოგრაფია   1       

7 7(8) 
სამოქალაქო თავდაცვა  და 

უსაფრთხოება 
0.5   

I სემესტრი - 

ჯამურად 14 

სთ. 
1   

8 8(9) ბიოლოგია   1       

9 9(10) ფიზიკა   1       

10 10(11) ქიმია   1       

11 11(12) სპორტი 2         

    
  

  
    

აბიტურის 

კურსებში 

ოფიციალური 

შეფასება არ 

იწერება 

    

     არჩევითი საგნები           

              1     
 I სემესტრი -  

კვირაში 2 სთ. 
1   

  აუცილებელი   საათების  რაოდენობა კვირაში   

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის (19.5 +9 ) 28.5     

არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის (22.5/24.5 + 9) 31.5 – 33.5     

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება №224/ნ - ვებგვერდი, 

12.10.2012წ. 
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გრიფირებული და სხვა დამხმარე სახელმძღვანელოების, 

რესურსების ჩამონათვალი 

 

სასწავლო რესურსის ჩამონათვალი: 

სკოლა უზრუნველყოფს სკოლაში არსებული საგანმანათლებლო რესურსების (ბიბლიოთეკა, 

კომპიუტერული ლაბორატორია და სხვ.) ხელმისაწვდომობა მოსწავლეებისა და 

მასწავლებლებისათვის.  

საგანმანათლებლო რესურსების ტიპებია:  

ა) გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოები;  

ბ) დამხმარე ლიტერატურა;  

გ) საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები (ვიდეო, DVD, კომპაქტური დისკები); 

დ) სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოები (რუკები, პლაკატები, მოდელები და სხვ.);  

ე) ბიბლიოთეკა, თეატრი, ბუნებრივი გარემო და სხვ.  

მათემატიკა: საანგარიშო, მაგნიტური დაფა, რიცხვები მაგნიტური სამაგრით, ბრტყელი 

გეომეტრიული ფიგურები მაგნიტური სამაგრით, სახაზავი, სანტიმეტრი, საათი, წამზომი, 

თერმომეტრი და ა.შ  

ქართული:  ქართული ანბანი, ბიოგრაფიული თვალსაჩინოებები და ა.შ 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები: რუკები, ნახევარსფეროების ფიზიკური რუკა, მაგნიტები, 

კომპასი, გლობუსი და ა.შ 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ლაბორატორიის სრული კომპლექტი, მულაჟების, 

პლაკატები, რეაქტივები და ა.შ 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება: ნატურიდან ხატვისთვის საჭირო სხვადასხვა 

თვალსაჩინოება, დაზგა, დეკორატიული და გეომეტრიული ფიგურები, მხატვრების ალბომები და 

პლაკატები, ფანქრები, სახატავი მასალები და ა.შ..  

მუსიკა: პიანინოები, კომპაქტ დისკები, ქართული ხალხური საკრავების პლაკატები და ა.შ 

სპორტი: ბურთები, ჭადრაკი დაფები, ჰულაჰუპები და სხვა. 
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გრიფირებული სახელმძღვანელოები: 
კლ

ას
ი

 

წიგნის დასახელება გამომცემლობა ავტორი 

1 ბუნებისმეტყველება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ლ. შალვაშვილი, მ. მაჭავარიანი, ნ. 

ტაბიძე 

1 ინგლისური ენა დ1 Macmillan Publishers LTD - შპს 

”ინგლისური წიგნი საქართველოში”  

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი  

1 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ 

საგინაშვილი და თინა ბექაური 

ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური  

1 მუსიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მ. ჩიკვაიძე  

1 სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

შპს "გამომცემლობა კლიო" ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, თ. 

ჯაყელი  

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე, ც. 

ყურაშვილი, ნ. ღონღაძე  

2 ბუნებისმეტყველება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ლ. შალვაშვილი, მ. მაჭავარიანი, ნ. 

ტაბიძე  

2 ინგლისური ენა დ1 Macmillan Publishers LTD - შპს 

”ინგლისური წიგნი საქართველოში”  

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი  

2 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ 

საგინაშვილი და თინა ბექაური 

ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური  

2 მუსიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მ. ჩიკვაიძე  

2 სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

შპს "გამომცემლობა კლიო" ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, თ. 

ჯაყელი  

2 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე, ც. 

ყურაშვილი, ნ. ღონღაძე  

3 ბუნებისმეტყველება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ლ. შალვაშვილი, მ. მაჭავარიანი, ნ. 

ტაბიძე  

3 ინგლისური ენა დ2 Macmillan Publishers LTD - შპს 

”ინგლისური წიგნი საქართველოში”  

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი  

3 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ 

საგინაშვილი და თინა ბექაური 

ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური  

3 მუსიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მ. ჩიკვაიძე  

3 სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

შპს "გამომცემლობა კლიო" ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, თ. 

ჯაყელი  

3 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე, ც. 

ყურაშვილი, ნ. ღონღაძე  

4 ბუნებისმეტყველება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ლ. შალვაშვილი, მ. მაჭავარიანი, ნ. 

ტაბიძე  

4 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ 

საგინაშვილი და თინა ბექაური 

ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური  

4 ინგლისური ენა დ3 Macmillan Publishers LTD - შპს 

”ინგლისური წიგნი საქართველოში”  

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი  

4 მუსიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მ. ჩიკვაიძე  

4 სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

შპს "გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნ. ტალახაძე  

4 სახვითი და შპს "გამომცემლობა კლიო" ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, თ. 
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გამოყენებითი ხელოვნება ჯაყელი  

4 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე, ც. 

ყურაშვილი, ნ. ღონღაძე  

5 ბუნებისმეტყველება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ლ. შალვაშვილი, მ. მაჭავარიანი, ნ. 

ტაბიძე  

5 ინგლისური ენა დ4 Macmillan Publishers LTD - შპს 

”ინგლისური წიგნი საქართველოში”  

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი  

51 გერმანული     ,, Genial"A1 

(ს1) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა/Langenscheidt 

Hermann Funk, Michael Koenig, Ute 

Koithan, Theo Scherling, Susy Keller, 

Maruska Mariotta 

51,2, რუსული ენა ს1 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, 

თამარ ჩიმაკაძე 

5 ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” ნ. ჯამასპიშვილი  

5 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ 

საგინაშვილი და თინა ბექაური 

ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური  

5 მუსიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მ. ჩიკვაიძე  

5 სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

შპს "გამომცემლობა კლიო" ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, თ. 

ჯაყელი  

5 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე, ც. 

ყურაშვილი, ნ. ღონღაძე  

5 ჩვენი საქართველო შპს ”ლოგოს პრესი” მ. სურგულაძე და სხვები  

6 ინგლისური ენა  დ5 Macmillan Publishers LTD - შპს 

”ინგლისური წიგნი საქართველოში”  

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი  

63 გერმანული     ,, Genial"A1 

(ს1) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა/Langenscheidt 

Hermann Funk, Michael Koenig, Ute 

Koithan, Theo Scherling, Susy Keller, 

Maruska Mariotta 

6ა,ბ რუსული ენა ს2 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, 

თამარ ჩიმაკაძე 

6 ბუნებისმეტყველება შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ლ. შალვაშვილი, მ. მაჭავარიანი, ნ. 

ტაბიძე  

6 ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” ნ. ჯამასპიშვილი  

6 მათემატიკა ფიზიკური პირები ავთანდილ 

საგინაშვილი და თინა ბექაური 

ა. საგინაშვილი, თ. ბექაური  

6 მუსიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მ. ჩიკვაიძე  

6 სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

შპს "გამომცემლობა კლიო" ა. კლდიაშვილი, ნ. ღაღანიძე, თ. 

ჯაყელი  

6 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი” ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე, ც. 

ყურაშვილი, ნ. ღონღაძე  

6 ჩვენი საქართველო შპს ”ლოგოს პრესი” მ. სურგულაძე და სხვები  

7 გეოგრაფია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით კერესელიძე და 

ზურაბ სეფერთელაძე 
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7 Top Score 1 Oxford University Press Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul Kelly, 

Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne 

Wildman, James Styring, Helen 

Holliwell, Kethy Gude, Michael 

Duckworth 

71 გერმანული     ,, Genial"A2 

(ს2) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა/Langenscheidt 

Hermann Funk, Michael Koenig, Ute 

Koithan, Theo Scherling, Susy Keller, 

Maruska Mariotta 

72,3 რუსული ენა ს3 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, 

თამარ ჩიმაკაძე 

7 ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი და სხვა 

7 მათემატიკა შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია 

7 მუსიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მარიკა ჩიკვაიძე  

7 საბუნებისმეტყველო 

საგნების საფუძვლები 

შპს "გამომცემლობა მერიდიანი", შპს 

"გამომცემლობა კლიო" 

რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა, 

გიული ანდრონიკაშვილი, მარინე 

სეხნიაშვილი და მარინა 

ჯალიაშვილი 

7 ხელოვნება შპს "გამომცემლობა კლიო" ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე და 

თამარ ჯაყელი 

7 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი  

8 ბიოლოგია შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი" ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ 

(ნანა) იოსებაშვილი 

8 გეოგრაფია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით კერესელიძე და 

ზურაბ სეფერთელაძე 

8 ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი და სხვა... 

8 მათემატიკა შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია  

8 Top Score 2 Oxford University Press Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul Kelly, 

Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne 

Wildman, James Styring, Helen 

Holliwell, Kethy Gude, Michael 

Duckworth 

8 მუსიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მარიკა ჩიკვაიძე  

8ბ,გ რუსული ენა ს3 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, 

თამარ ჩიმაკაძე 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge        

 

81 გერმანული    ,,  Genial"A2 

(ს2) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა/Langenscheidt 

Hermann Funk, Michael Koenig, Ute 

Koithan, Theo Scherling, Susy Keller, 

Maruska Mariotta 

8 სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

შპს "გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნინო ტალახაძე 

8 ხელოვნება შპს "გამომცემლობა კლიო" ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე და 

თამარ ჯაყელი 

8 ფიზიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი  

8 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული 

და სხვა.. 

8 ქიმია  შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მანანა ვარდიაშვილი  

9 ბიოლოგია შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი" ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ 

(ნანა) იოსებაშვილი 

9 საქართველოს გეოგრაფია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით კერესელიძე და 

ზურაბ სეფერთელაძე  

9 Top Score 3 Oxford University Press Caroline Kratz, Brigit Viney, Paul Kelly, 

Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne 

Wildman, James Styring, Helen 

Holliwell, Kethy Gude, Michael 

Duckworth 

91,2 რუსული ენა ს3 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, 

თამარ ჩიმაკაძე 

93 გერმანული    „Optimal“ 

A2 (ს2) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა/Langenscheidt 

Hermann Funk, Michael Koenig, Ute 

Koithan, Theo Scherling, Susy Keller, 

Maruska Mariotta 

9 საქართველოს ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი და სხვა... 

9 მათემატიკა შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია 

9 მუსიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მარიკა ჩიკვაიძე  

9 სამოქალაქო განათლება შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე" თამარ მეიფარიანი, ლეილა 

მიქიაშვილი, ირინე ჯალაღანია, მაია 

გონაშვილი, მიხეილ 

თოქმაზიშვილი, დალი 

შავლოხაშვილი და რუსუდან 

დალაქიშვილი  

9 ხელოვნება შპს "გამომცემლობა კლიო" ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე და 

თამარ ჯაყელი 

9 ფიზიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი  
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9 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი  

9 ქიმია  შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მანანა ვარდიაშვილი 

10 ბიოლოგია შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი" ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ 

(ნანა) იოსებაშვილი 

10 მსოფლიოს გეოგრაფია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით კერესელიძე და 

ზურაბ სეფერთელაძე 

10 ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი და სხვა 

10 მათემატიკა შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია 

101,2 რუსული ენა ს4 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, 

თამარ ჩიმაკაძე 

103 რუსული ენა ს1 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, 

თამარ ჩიმაკაძე 

101 გერმანული    „Optimal“ 

A2 (ს2) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა/Langenscheidt 

 მ. მიულერი, პ. რუში,  თ. შერლინგი 

და სხვ 

103 გერმანული    „Optimal“B1 ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა/Langenscheidt 

 მ. მიულერი, პ. რუში,  თ. შერლინგი 

და სხვ 

10 ინგლისური ენა        - 

Activate A2 

Oxford University Press Joanne Taylore-knowels, Carolyn 

Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane 

Gaynor, Clare Walsh, Jill Florent Megan 

Roderick 

10 სამოქალაქო განათლება შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე" თამარ მეიფარიანი, ლეილა 

მიქიაშვილი, ირინე ჯალაღანია, მაია 

გონაშვილი, მიხეილ 

თოქმაზიშვილი, დალი 

შავლოხაშვილი და რუსუდან 

დალაქიშვილი 

10 ფიზიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი  

10 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი 

10 ქიმია შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მანანა ვარდიაშვილი 

11 ბიოლოგია შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი" ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ 

(ნანა) იოსებაშვილი 

11 გლობალური გეოგრაფია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით კერესელიძე და 
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ბიოგრაფიული ცენტრი" ზურაბ სეფერთელაძე 

11 ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი და სხვა 

11 მათემატიკა შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია 

11 რუსული ენა ს5 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, 

თამარ ჩიმაკაძე 

111,2 ინგლისური ენა        

Activate B1 

Oxford University Press Joanne Taylore-knowels, Carolyn 

Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane 

Gaynor, Clare Walsh, Jill Florent Megan 

Roderick 

11 ფიზიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი  

11 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი  

11 ქიმია შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მანანა ვარდიაშვილი 

12 ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი და სხვა 

12 მათემატიკა შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია 

121,2 რუსული ენა ს6 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, 

თამარ ჩიმაკაძე 

12 სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

შპს "გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნინო ტალახაძე 

12 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი 

121,2 ინგლისური ენა  --   

Activate B1+ 

Oxford University Press Joanne Taylore-knowels, Carolyn 

Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane 

Gaynor, Clare Walsh, Jill Florent Megan 

Roderick 

122 გერმანული „Optimal“  B1 ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა/Langenscheidt 

 მ. მიულერი, პ. რუში,  თ. შერლინგი 

და სხვ 

 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge        

 

 

დამხმარე სახელმძღვანელოები: 

ქართული ენისა და ლიტერატურის  კათედრა 

 გვაქვს ბიბლიოთეკაში:   

1.ქართველი მწერლები სკოლაში: გ. ლეონიძე, გრ. ორბელიანი, მ. ჯავახიშვილი,  

2.მ. ჯაბაშვილის უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, 

3.შალამბერიძე- ქართული მართლწერა 

4.რამიშვილის ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა 

5.ვ. თოფურია-ქართული ენისა და ლიტერატურის ზოგიერთი საკითხი 

6. ჩავლეიშვილი-ლიტერატურის თეორიის საკითხები 

7, გამომცემლობა ,,განათლება“-ილიას სამრეკლო 

8.თ. კვაჭანტირაძის ,, სასიტყვეთი“ 

9. ს.უზელაშვილის ,,უცხო სიტყვათა ლექსიკონი 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა  

საგანი- ჩვენი საქართველო   VI კლასი 

                                                    რესურსები 
   
საქართველოს გეოგრაფია - საქართველოს გეოგრაფიის კათედრა, 2000წ. 
საქართველოს ფიზიკურ-გეოგრაფიული ობიექტების ახსნა-განმარტება, 2000წ. 
                                      საქართველოს მეურნეობა და ყოფა 
 
მ. გეგეშიძე- ქართული ხალხური ტრანსპორტი 1956 წ. 
მ. ჩიქოვანი - ქართული ხალხური საცხოვრებელი, 1960 წ. 
 

საგანი: ისტორია,  VII-VIII klasebi         

resursebi        
maswavleblis damxmare literatura msoflio istoriis       swavlebisaTvis 

Zveli aRmosavleTi 

Zveli aRmosavleTis xalxTa istoria, g. meliqiSvilis redaqciiT, Tb.1972, Zveli 

aRmosavleTis xalxTa istoriis qrestomaTia, gr. giorgaZis redaq., Tb., `mecniereba~, 

1990 

doliZe isidore _ Zveli aRmosavleTis samarTali, Tb.,--- 1960 

kiknaZe zurab _ xamurabis kanonebi, Tb.,----- 1988. 

kerami kurt _ RmerTebi, akldamebi da mecnierebi, Tb., `nakaduli~, 1972 

meliqiSvili giorgi _ urartu, Tb., ----1951 

meliqiSvili giorgi _ rogor ametyveldnen lursmuli warwerebi, Tb.,`nakaduli~, 

1961; `saqarTvelos macne~, 2004 

kiknaZe zurab _ saubrebi bibliaze, `mecniereba~, Tb., 1989 

 Roneimi mohamed zaqaria _ dakarguli piramida, Tb., `nakaduli~, 1965 
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perepiolkini i. _ oqros kubos saidumloeba, Tb., -------1979 

jurxa nadiraZe _ mziT gabrwyinebuli aTaswleulebi. Tb.-------- 1988 

krameri semiuel noa _ istoria iwyeba Sumeridan, Tb., `nakaduli~, 1988 

SaraSeniZe jemal _ Sumerebi da maTi kultura, Tb., `nakaduli~, 1983 

kiknaZe zurab _ gilgameSis eposi, Tb.,---------- 1963 

 kiknaZe zurab _ Tamuzis sizmari, Tb., --------------1969 

kiknaZe zurab _ Suamdinaruli miTologia, Tb., `sabWoTasaqarTvelo~, 1979 

lipini, belovi, Tixis wignebi, Tb., `nakaduli~, 1970 

kosidovski zenon _ roca mze iyo RmerTi, Tb., `nakaduli~, 1982 

muranovi a. _ msoflios udidesi mdinareebi – nilosi, tigrosi, evfrati,indi da 

sxv., Tb., `ganaTleba~, 1975 

afanasieva v., lukonini e., pomeranceva n. _ Zveli aRmosavleTis xelovneba,Tb., 

`nakaduli~, 1986 

xeTebi 

giorgaZe grigol _ aTasi RvTaebis qveyana, Tb., ------------1988 

giorgaZe grigol _ xeTologiuri da qarTvelologiuri Ziebani, Tb.,-----------1999 

tatiSvili irine _ xeTuri religia, Tb.,programa `logosi~, 2001, 2003 

kerami kurt _ xeTebis saidumloeba, Tb.,----------1966 

Zveli saberZneTi 

wereTeli aleqsandre _ Zveli saberZneTi, t. I, Tb., 1956, 1962 

wereTeli aleqsandre _ Zveli saberZneTi. t. II. Tb. 1966 

gordeziani rismag _ berZnuli civilizacia, t. I- II, Tb.,`merani~, 1988, 1997 

homerosi _ odisea, Targmani z. kiknaZe, T. Cxenkeli. Tb., `nakaduli~, 1986 

homerosi _ odisea, poeturi Targmani p. beraZisa, Tb., `sabWoTa saqarTvelo~,1979 

homerosi _ iliada, Targmani r. miminoSvilisa, Tb.,------- 1979 

vergiliusi _ eneida, Targmani r. miminoSvilisa, Tb., `sabWoTa saqarTvelo~,1976 

apolonios rodoseli _ argonavtika, Tb., `mecniereba~, 1975 

herodote _ istoria, t. I-II, Tb., Tsu, 1975-1976 

herodote _ istoria, Tb., Tsu, 2009 

plutarqe _ rCeuli biografiebi, Tb., `sabWoTa saqarTvelo~, 1975 

roman miminoSvili _ homerosis samyaro, Tb., `nakaduli~, 1988 

qavTaria grani _ Zveli saberZneTi, Tb., Tsu, 2005 

gordeziani levan _ Zveli istoriis narkvevebi ( Zveli saberZneTi,ZvelikolxeTi), 

Tb., programa `logosi~, 2009 

kulturologia, Tb., Tsu, 2003 

kuni n. _ Zveli saberZneTis legendebi da miTebi, Tb., `ganaTleba~, 1965 

 

seria `berZnuli miTebis samyaro~, Tb., programa `logosi~, 1998-2005 

1. qaosidan kosmosamde; 

2. didi zeciuri RmerTebi; 

3. zRva da miwisqveSeTi, mcire RvTaebani; 

4. promeTe da adamianTa modgma. miTiuri xalxebi, legendaruli momRerlebi, misnebi; 

5. asparezze gamodian gmirebi; 

6. argonavtebi; 

7. SvidbWiani Tebe; 

8. troas omi; 

9. troas omis Semdeg; 

10. miTebis sibrZne. 

Zveli romi 
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wereTeli aleqsandre _ Zveli romi, t. I, Tb. -------1957 

wereTeli aleqsandre _ Zveli romi, t. II, Tb. --------1957 

Zveli romis istoria, Tb., 1992 

wereTeli aleqsandre _ antikuri filosofia, Tb., ---------- 1973 

yauxCiSvili simon _ antikuri literaturis istoria, Tb., ------ 1968 

sanikiZe levan _ pontos samefo, Tb., `sablitgami~, 1956 

 sanikiZe levan _ keisariada, Tb., Tsu, 1989 

sanikiZe levan _ romis imperia, Tb., Tsu, 1984 

sanikiZe levan, mariusi da sula, Tb., .......... 1970 

sanikiZe levan, samas-samasi (300 aragveli da 300 sparteli), Tb., `nakaduli~,1975 

qavTaria grani _ Zmebi grakxusebi, Tb., -------- 

qavTaria grani _ samyaros Svidi saocreba, Tb., ---------1965, 1997 

CimakaZe z. dauSvili r. _ antikuri olimpiuri TamaSebi, Tb., `raeo~, 2008 

CimakaZe z., dauSvili r. _ antikuri samyaro, aforizmebi, frTiani gamoTqmebi,Tb., 

2009 

berZeni da romaeli istorikosebi, Tb., Tsu, 1998 w. 

strategosebi da keisrebi, Tb., programa `logosi~, 2005 (likurgosi, 

soloni, Temistoklesi, aristidesi, periklesi, nikiasi, alkibiadesi, 

lisandrosi, agesilaosi, pelopidasi, demosTenesi, aleqsandre makedoneli, iulius 

keisari, avgustusi, tiberiusi, kaligula, klavdiusi,neroni, vespasianusi, markus 

avreliusi). 

 

miTologiuri enciklopedia ymawvilTaTvis, samtomeuli, `bakmi~, Tb.,2003- 2004 

Sua saukuneebis istoria 

Sua saukuneebis istoria, saxelmZRvanelo umaRlesi saswavleblisstudentTaTvis, 

Tb.,2005 

Sua saukuneebis istoria, s. skazkinisa da o. vainStainis redaqciiT, t.II, Tb., 1949 

tivaZe g., _ Sua saukuneebis istoria, t. II, Tb., 1970 

vainStaini, udalcovi, kosminski _ Sua saukuneebis istoria, t. . I-II,Tb., 1957 

Sua saukuneebis samarTali, Seadgina da komentarebi daurTo prof. i.doliZem, t. II, 

Tb.,1962 

qristianuli eklesiis istoria I-XI s. I meoTx., Seadgina gvanca koplataZem,Tb., --, 

2007 

TevzaZe g. _ Sua saukuneebis filosofiis istoria, Tb., ----------1996 

kulturologia, saxelmZRvanelo umaRlesi saswavleblis studentebisaTvis,Tb., Tsu, 

2003 

iv. menTeSaSvili _ inglisis istoria, Tb., 2004 

r. gaCeCilaZe _ didi britaneTis istoria, Tb., 1984 

g. kiRuraZe _ XVII saukunis inglisis burJuaziuli revolucia, Tb., 1979 

asaTiani valeri _ bizantiuri civilizacia, Tb., --------2006 

dili S. _ bizantiis imperiis istoria, Tb., ----1998 

yauxCiSvili simon _ bizantiis literaturis istoria, Tb., 1973 

bizantiuri mwerlobis qrestomaTia, t. 1-3, Tb., ----1992-1996 

prokopi kesarieli _ saidumlo istoria, baCana bregaZis Targmani,Tb., ---1991 

axali da uaxlesi istoria 

kalandaZe merab _ msoflio istoriis periodizacia qarTul istoriografiaSi,Tb., 

2007 

kiRuraZe givi _ inglisis burJuaziuli revolucia (1603-1642), naw. 1, 1979 

kiRuraZe givi _ inglisis burJuaziuli revolucia (1642-1689), naw. 2, 1983 
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kiRuraZe givi _ axali istoria (1870-1900), naw. 1, Tb., 1973 

kiRuraZe givi _ axali istoria (1900-1918), naw. 2, Tb., 1975 

nanitaSvili nikoloz _ evropisa da amerikis qveynebis uaxlesi istoria(1918-1945)Tb., 

`cisnami~, 1998 

nanitaSvili nikoloz _ evropisa da amerikis qveynebis uaxlesi istoria(1945-1990), 

Tb., `aRmaSenebeli~, 1997 

kalandaZe merab _ inglisis istoria, kultura, geografia, Tb., 2005 

kalandaZe merab _ safrangeTis istoria, kultura, geografia, Tb., 2008 

kalandaZe merab _ germaniis istoria, kultura, geografia, Tb., 2010 

menTeSaSvili iv. _ elizabeT pirveli tiudori, istoriuli narkvevi,Tb., `nekeri~, 

2010 

amerikis istoriis eskizebi, SeerTebuli Statebis sainformacio saagento,Tb., 2004 

meZmariaSvili elene _ evropis qveynebisa da aSS-is me-20 s. istoria(1900-45), 

wigni 1, (leqciebis kursi), Tb., `klio~, 2008 

meZmariaSvili elene _ evropis qveynebisa da aSS-is me-20 s. istoria(1945-2000), 

wigni 1, (leqciebis kursi), Tb., `klio~, 2010 

papaskiri Teimuraz _ evropisa da amerikis uaxlesi istoria (1941-45),nakv.1, Tb., 2009 

 

ra wavakiTxoT moswavleebs: 

(adaptirebuli literatura) 

Zveli msoflios istoria 

miliadisi ianis _ ambebi herodotes istoriidan, Tb., `mecniereba~, 1987 

berZnul-romauli miTebi da maTTan dakavSirebuli frTiani gamoTqmebi 

(jemal qarCxaZe, maka miqelaZe), Tb., bakur sulakauris gamomcemloba,2007 

seriidan `wignebi yvelaze Wkviani bavSvebisaTvis~, Tb., `litera~, 2005 

troas omi 

odisevsis mogzauroba 

herakles gmirobebi 

aleqsandre makedoneli 

iulius keisari 

seriidan `civilizaciaTa dialogi~, Tb., `litera~, 2005 

gilgameSi (Suamdinaruli miTologiis mixedviT) 

krososi _ lidielTa mefe (herodotes mixedviT) 

argonavtebi (berZnuli miTebis mixedviT) 

 

Sua saukuneebis istoria 

seriidan `wignebi yvelaze Wkviani bavSvebisaTvis~, Tb., `litera~, 2005 

1. Sakuntala 

2. robinzon kruzo 

3. legenda robin hudisa 

4. guliveris mogzauroba 

5. sabralo hainrixi 

6. boSa qali 

7. Tqmuleba kuxulainze 

8. okasen da nikoleti 

9. venecieli vaWari 
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საგანი:  ისტორია IX klasi 

 
maswavleblis damxmare literatura saqarTvelos istoriis          swavlebisaTvis 

o. lorTqifaniZe _ Zveli qarTuli civilizaciis saTaveebTan, 2002 w. 

saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. 1-4, 1970-1975 ww. 

saqarTvelos istoria, 2 tomad, red. m. lorTqifaniZe, 2006-2008 ww. 

o. janeliZe _ saqarTvelos istoria, me-19 saukune, 2005 

o. janeliZe _ saqarTvelos axali da Tanamedrove istoria, 2009 w. 

saqarTvelos axali da uaxlesi istoriis sakiTxebi,red. v. guruli, 2010 w. 

qarTuli diplomatiis istoriis narkvevebi, t. 1-2, 1998 w. 

iv. javaxiSvili, Txzulebani 12 tomad, Tb., Tsu, 1979-1994 w w. 

saqarTvelos istoriis narkvevebi 8 tomad, Tb., `mecniereba~, 1970-1980 ww. 

qarTuli diplomatiis istoriis narkvevebi, Tb., t. I- II, Tb., `mecniereba~,1998-99ww. 

yauxCiSvili simon, ras gviamboben Zveli berZnebi saqarTvelos Sesaxeb, 

Tb., `sabWoTa saqarTvelo~, 1964 

v. goilaZe _ vaxtang gorgasali da misi istorikosi, Tb., 1991 

s. kakabaZe _ vaxtang gorgasali, Tb., 1955 

m. lorTqifaniZe _ qarTli V sukunis meore naxevarSi, Tb., 1978 

b. silagaZe _ araboba saqarTveloSi, Tb., 1975 

m. lorTqifaniZe- feodaluri saqarTvelos politikuri gaerTianeba,1963 w., Tb. 

g. meliqiSvili- feodaluri saqarTvelos politikuri gaerTianeba 

da saqarTveloSi feodalur urTierTobaTa ganviTarebis zogierTisakiTxi, 1973 w. 

S. mesxia- Zleva sakvirveli, 1972 w., Tb. 

S. mesxia- saSinao politikuri viTareba da samoxeleo wyoba XII saukunis 

saqarTveloSi, 1973 w., Tb. 

r. metreveli- Sinaklasobrivi brZola feodalur saqarTveloSi, 1973 w., Tb. 

r. metreveli- daviT aRmaSenebeli, 1998 w., Tb. 

r. metreveli- mefe Tamari, 1998 w., Tb. 

r. metreveli, j. samuSia- giorgi II, 2004 w., Tb. 

v. kopaliani- saqarTvelosa da bizantiis polit. urTierToba 970-1070ww., 1969 w., Tb. 

anania jafariZe- saqarTvelos eklesiis istoria, t. I-IV, Tb. 

saqarTvelos kaTolikos patriarqebi _ redaqtori r. metreveli,2000 w., Tb. 

Tbilisi. enciklopedia, Tb., qarTuli enciklopedia, 2002 w. 

Tbilisi, saymawvilo enciklopedia, wigni I-II, avtori Teimuraz beriZe,`dila~, Tb., 

m. lorTifaniZe _ ra wignia qarTlis cxovreba, Tb., 1978 

k. grigolia _ ras gviambobs qarTlis cxovreba, Tb., 1978 

z. WumburiZe _ qarTuli xelnawerebis kvaldakval, Tb., 1979 

d. merkvilaZe _ asureli mamebi, b., 2006 

qarTveli mogzaurebi 

1. gulnara akofaSvili _ qarTveli diplomati nikoloz ColoyaSvili 

2. (nikofore irbaxi), 1977 w. 

2. leo menabde _ sulxan-saba orbeliani, 1953 w. 

3. rafiel danibegaSvili _ Tvrameti weli aziis qveynebSi, l. maruaSvilis 

gamocema, 1963 w. 

4. rafiel danibegaSvili _ mogzauroba indoeTSi, s. iordaniSvilis gamocema, 1950 w. 

5. rafiel danibegaSvili _ ocdaSvidi weli aziis qveynebSi, gr. 
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zardaliSvilis gamocema, 1971 w. 

6. timoTe gabaSvili _ mimosvla, e. metrevelis gamocema, 1956 w. 

7. Teimuraz bagrationi _ mogzauroba Cemi evropiisa da sxvaTa adgilTa,1944 w. 

8. giorgi avaliSvili _ mgzavroba Tbilisidan ierusalimamde, e. metrevelis 

gamocema, 1967 w. 

8. giorgi gextmani _ narkvevebi geografiis istoriidan, 1955 w. 

9. gr. zardaliSvili _ gamoCenili qarTveli mogzaurebi, 1958 w.enciklopedia 

1) saymawvilo enciklopedia, `msoflio religiebi~, `diogene~, 2008 

2) enciklopedia `saqarTvelo~, 5 tomad, 1997 

3) qarTuli sabWoTa enciklopedia mravaltomad, 1995 

 

saswavlo masalebisa da TvalsaCinoebis CamonaTvali, 

rac uSualod sagakveTilo procesSi gamoiyeneba 

Tematuri sademonstracio (kedlis) rukebi 

 

saqarTvelo uZveles droSi 

saqarTvelo Zv.w. VI-III ss. 

saqarTvelo Zv.w.II-ax.w.III ss. saqarTvelo IV-VI ss. 

adreqristianuli saqarTvelo 

saqarTvelo VII-VIII ss. 

saqarTvelo IX-X ss. 

saqarTvelo XI-XII ss. 

saqarTvelo XIII s. damdegs 

saqarTvelo monRolTa Semosevebis dros 

saqarTvelo XV s. bolos 

saqarTvelo XVIII s. bolos 

saqarTvelo da samxr. kavkasia XIX s. I nax. 

saqarTvelo da samxr. kavkasia XIX s. II nax. 

saqarTvelos demokratiuli respublika (1918-1921 ww.) 

Zveli egvipte da SuamdinareTi 

Zveli saberZneTi 

berZen-sparselTa omebi 

Zveli sparseTis (aqemenianTa) saxelmwifo 

elinisturi saxelmwifoebi 

Zveli italia 

romisa da parTiis dapyrobiTi omebi 

punikuri omebi 

Zveli CineTi, indoeTi da iaponia 

arabTa dapyrobiTi omebi 

Turq-selCukebi da jvarosanTa laSqrobebi 

 

atlasebi da konturuli rukebi 

1. saqarTvelos istoriuli atlasi, avt. manana SeyilaZe, Tb., 2002 w., 2004 w. 

2. saqarTvelos istoriis konturuli rukebi, avt. manana SeyilaZe, Tb., 

2002, 2004 w. 

3. saqarTvelos istoriuli atlasi, avt. m. sanaZe, T. beraZe, k. Tofuria, 

Tb., 2003 w. 

4. Zveli msoflios istoriuli atlasi, avt. manana SeyilaZe, Tb., 2011 w. 

5. Zveli msoflios istoriis konturuli rukebi, avt. manana SeyilaZe,Tb., 2011 w. 
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საგანი ჩვენი საქართველო VI კლასის რესურსის დასახელება 

სადემონსტრაცი რუკები (ზოგადგეოგრაფიული) 

 

საქართველოს ფიზიკური რუკა; 
საქართველოს სამხარეო რუკა;] 
საქართველოს ადმინისტრციულ- პოლიტიკური დაყოფის 
რუკა; 
მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა. 

 სადემონსტრაციო რუკები ( ისტორიული) საქართველოუძველეს დროში; 
საქართველო ძვ.წ. IV-III სს. 
საქართველო ძვ.წ. II - ახ.წ.III სს. 
საქართველო IV-VI სს. 
 ადრექრისტიანული საქართველო 
საქართველო  VII-VIII სს. 
საქართველო IX-X სს. 
საქართველო  XI-XIIსს. 
საქართველო XIII  ს. 
საქართველო  მონღოლთა შემოსევის დროს 
საქართველო  XV ს. ბოლოს. 
საქართველო XVIII  ს. ბოლოს. 

საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა ( 1918- 1921 წწ.)  

სასწავლო ატლასი, კონტურული რუკაა საქართველოს ისტორიული ატლასი თბ. 2004წ. მანანა 
შეყილაძე; 
საქართველოს  ისტორიის კონტურული რუკა 2004 წ. მანანა 
შეყილაძე. 

    ალბომები, პლაკატები და ტაბულები: 

 

საქართველოს ისტორიის ალბომი თბ. 2004 წ. ( ქართველ 
მხატვარების მიერ შესრულებული 10 რეპროდუქცია.) 

         მულტიმედია კომპაქტდისკები: 

 

საქართველოს ისტორიის გაკვეთილები - საქართველო 
ადრეანტიკურ ხანაში; 
საქართველოს ისტორია ნაწ, I ნაწ,  II ; დამხმარე 
ელექტრონული რესურსი. 
 გამომცემლობა „ განათლება  და ახალი ტექნოლოგიები” 
 
მოგზაურობა ისტორიაში ნაწ, I ნაწ,  II ; გამომცემლობა „ სანო 
სტუდია“ 

ქართული მხატრული ფილმები: შუა საუკუნეები:  გიორგი სააკაძე, ბაშიაჩუკი, დავით 
გურამიშვილი, მაია წყნეთელი. 
 მეცხრამეტე საუკუნე:   აკაკის აკვანი, მაგდანას ლურჯა, არსენა, 
ქეთო და კოტე, ხარება და გოგია. 
 მეოცე საუკუნე:    ნატვრის ხე, ფიროსმანი, ჯარისკაცის მამა, 
ფესვები 
 

სასწავლო ფილმები: ფარნავაზი, ვახტანგ გორგასალი, თამარ მეფე, დავით 
აღმაშენებელი,  გიორგი ბრწყინვალე, პატარა კახი, ბოლნისის 
სიონი, ალავერდი, ბაგრატის   ტაძარი, ანანური. 
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დოკუმენტური ფილმები: 

 

„ სანო სტუდია“  საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი; 
კვალი ნათელი( მიხეილ თამარაშვილი); 
ალპური ვარსკვლავი ( მეორე მსოფლიო ომი) 

მუზეუმები: 
 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - 
არქეოლოგიური საცავი; 
საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი. 
აბრეშუმის ეროვნული მუზეუმი; 
ხელნაწერთა ეროვნული მუზეუმი; 
დენდროლოგიური მუზეუმი ( ბოტანიკური ბაღი) 

 

საგანი ისტორია IX კლასი 

qarTuli mxatvruli filmebi 

(filmebi dalagebulia qronologiuri 

principiT) 

 

Sua saukuneebi 

didostatis marjvena; demetre meore; wigni ficisa; 

giorgi saakaZe; baSi-aCuki; maci xvitia; 

xevisberi goCa; mamluqi; daviT guramiSvili; 

anTimoz iverieli;maia wyneTeli. 

XIX saukune 

petre bagrationi; daTa TuTaSxia; mevludi; magdanas 

lurja; paliastomis tba; akakis akvani; rac ginaxavs, 

veRar naxav; dakarguli samoTxe; glaxis naambobi; 

oTaraanT qvrivi; arsena; fatima; qeTo da kote; 

Ciriki da Cikotela; xareba da gogia. 

XX saukune 

firosmani; dariko; mTvaris motaceba; natvris xe; 

verisubnis melodiebi; pirveli mercxali; Sexvedra 

warsulTan; Rimilis biWebi; jariskacis mama; 

keTili adamianebi; sabudareli Wabuki; 

fesvebi. 

saswavlo filmebi 

studia „saswavlo satelevizio centri“; 

antikuri xanis qarTuli oqromWedloba; bolnisis 

sioni; bagratis taZari; sxalTis monasterი; 

safaris monasterი,  ananuri,  

dokumenturi filmebi 

rezo TabukaSvilis filmebi: 

saqarTvelos meWurWleTuxucesi (eqvTime TayaiSvili), 

gamomc. „sano studia“ 

kvali naTeli (mixeil TamaraSvili), gamomc. „sano 

studia“ 

alpuri varskvlavi (qarTvelebi meore msoflio omSi), 

gamomc. „sano studia“ 

gza (reJ. merab kokoCaSvili), 5 nawilad 

galobis raindebi 

maro mayaSvili 

Toma CageliSvilis filmebi: 

aWara _ didi TamaSebi 

ilia WavWavaZis mkvleloba 

pirveli respublika 

1921 wlis Semdeg 
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1942 weli mesxebi 

 

 

დაწყებითი I-IV ინტეგრირებული კათედრის  

დამხმარე სასწავლო რესურსები   

კითხვისა და წერის სწავლებისათვის: 

                                  I-კლასი 

1.სასწავლო- მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული. 

2.G-pried-ის საამბანო წიგნები: 

 თათა ჭანტურია-,,თაგვი და თოკა“, ,,მარჯვენა თუ მარცხენა“, ,,სპილო და სელაპი“,  ,,წიოპა 

წერო“,  ,,ჩიორას საჩუქარი“, ,,ქოთქოთას ქოლგა“, ,, ზაზუ და რეზო“ და სხვა. 

 ირმა მალაციძე- ,,წუნია ფინჯანი“. 

 ირმა კუჭუხიძე-,,ბებო და ბათურა“. 

 ლელა ქისტაური-,,წუწუნა წერო“. 

 ვასო გურიელი-,,ფერადი ფანქრები“. 

3. დიდი წიგნები ერთობლივი კითხვისთვის: 

 ირმა მალაციძე- ,,კუ და კატა“ 

 ვასო გურიელი- ,,ნისკარტი,ფრთები ბრჭყალები“. 

 თამარ შარაბიძე-,,ფუტკარი“.  და სხვა. 

4.აქტივობის ბარათები: 

5. კითხვისა და წერის სწავლების პლაკატები: 

 ჩვენ გვიყვარს კითხვა. 

 კარგი მკითხველები. 

 წერის პროცესი. 

6. მოძრავი ანბანი. 

7. ბუკი , პროექტორი . 

8. ელექტრონული რესურსები.  

 

                                                 II-კლასი 

1.სასწავლო- მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული: 

2.საკითხავი წიგნები მოსწავლეებისათვის 

  G-pried-ის დონეების მიხედვით: 

 მარიამ წიკლაური- ,,როგორ გაჩნდა შავი არაგვი“. 

 თამარ მახარაძე- ,,ვის ერგო“ , ,,თუ იცი რა აცვია“. 

 თამარ ფხაკაძე-,,როგორ წავიდა ჭიანჭველა პაწა თოვლის ბაბუის სანახავად“. 

 ტერეზა დემურჩიანი- ,,დათო და დათვი“. 

 ნინო სურმავა- ,,ხელთათმანი“. 

 ვასო გურიელი- ,,ჩანთა“, ,,პინგვინების მაცივარი“. 

 თამარ ადამია- ,,კოდალების თავსამკაული“. და სხვა. 

3.მოსწავლის აუდიოწიგნები: 

 ,,ციკლოპი და სათვალე“,  ,,სალამური“ , ,,დათო და დათვი“,  ,,სპილომ ნატვრა აისრულა“, 

,,მზესუმზირა,“. და სხვა. 

4. აქტივობის ბარათები: 

5. კითხვისა და წერის სწავლების პლაკატები: 

 ჩვენ გვიყვარს კითხვა. 

 კითხვის დროს დაუსვი შენს თავს შეკითხვა. 

 პერსონაჟის რუკა. 

 გრაფიკული სქემები ლექსიკურ ერთეულზე სამუშაოდ. 

6. ტესტები- გამოსცადე შენი თავი: 
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7.მაღლაკელიძე- ჩვენი ენა ქართული: 

8. ბუკი , პროექტორი. 

9. ელექტრონული რესურსები. 

                                      III-კლასი 

1.    სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული: 

2.    ვიზუალური სქემები და გრაფიკული ორგანიზატორები    კითხვისა და წერის 

სწავლებისათვის დაწყებიტ საფეხურზე. 

3.      საკითხავი წიგნები მოსწავლეებისათვის (G-pried-ის)დონეების მიხედვით. 

 სოფო მალაშხია-,,გიორგი და მატარებელი“. 

 ნუკრი ფურცელაძე-,,შურდულა“. 

 მარიამ წიკლაური-,,ოჩოპინდრე დაოჩოდალი“ 

 ირმა მალაციძე-,, კუსუნას ციხესიმაგრე“ 

 ვასო გურიელი-,,ჭიანჭველა და რწყილი.“ 

 ლელა ქისტაური- ,,ძვლები“. და სხვა. 

4. აქტივობის ბარათები: 

5. კითხვისა და წერის სწავლების პლაკატები. 

 პერსონაჟის რუკა. 

 გრაფიკული სქემები ლექსიკურ მარაგზე სამუშაოდ 

 ვარაუდების გამოთქმა ,წარმოსახვა დაკავშირება. 

 გამართული კითხვის თვით შეფასება. 

6. აქტივობის ბარათები. 

7. აქტივობის რვეულები 

8. ბუკი პროექტორი. 

9.ელექტრონული რესურსები. 

10. სამუშაო ფორმატები. ფერადი წებოვანი ბარათები. თაბახის ფურცლები. 

  IV-კლასი 

1.სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული: 

2. ვიზუალური სქემები და გრაფიკული ორგანიზატორები კითხვისა და წერის სწავლებისათვის 

დაწყებით საფეხურზე. 

3. საკითხავი წიგნები მოსწავლეებისათვის 

    (G-praied-ის) დონეების მიხედვით: 

 ლელა ცუცქირიძე- ,,ბებე“ , ,,ბეღურა“,  ,,კოდალა“ 

 გურამ პეტრიაშვილი-,,ამბავი მევიოლინისა და პატარა ჩიტისა“ 

 ლელა ქისტაური-,, მაინც რამდენ ხანს ცოცხლობს პეპელა“, ,,ჯომარდობა“, ,,ოფოფების 

წვეულება“. 

 ,,გიორგი , კეპი და ვაშლის ხე“-გადაამუშავა ლელე ქისტაურმა. 

 ნინო სურმავა- ,,ჭიანჭველები“, ,,სპილო“, ,,ერთი წელი ვიკინგებთან“. 

 ვასილ გურიელი-,,თეთრი დათვი და მურა დათვი“ 

 მოსწავლის აუდიოწიგნები: 

 ,,ბებე“, ,,დევების ქორწილი“, ,,ცუგა“, ,,ჩაკო“, ,,სალამური“, 

5. აქტივობის ბარათები: 

6. კითხვისა და წერის სწავლების პლაკატები.: 

 გრაფიკული სქემები ლექსიკურ მარაგზე სამუშაოდ: 

 ვარაუდების გამოთქმა,  წარმოსახვა, დაკავშირება. 

 გრაფიკული სქემები პერსონაჟის დასახასიათებლად: 

 პერსონაჟის რუკა: 

 წერის მახასიათებლები: 

 წერის პროცესი. 

7. ტესტები-გამოსცადე შენი თავი: 

8. ტესტები ლექსიკური მარაგის გამდიდრებისათვის 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge        

 

9. ბუკი, პროექტორი 

 

დამხმარე სასწავლო რესურსები 

მათემატიკის სწავლებისათვის: 

                                      I-კლასი 

1.სასწავლო -მეთოდოლოგიურირესურსების კრებული მათემატიკის სწავლებისათვის: 

2. ასაწყობი კუბები: 

3. მაგფორმერი: 

4. ფაზლი მაგნიტური ,,მაგნეტიქსი“ 

5. მათემატიკის დავალების ბარათები: 

6. ბუკი, კომპიუტერული სასწავლო თამაშები: 

7.მათემატიკის პლაკატები 

 გეომეტრიული ფიგურები: 

 რიცხვები ერთიდან ათამდე 

 მეტია ნაკლებია: 

 შეკრება 

 გამოკლება 

 რიცხვითი კიბე: 

8. ელექტრონული რესურსები. 

                                                II-კლასი 

1.სასწავლო- მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული მატემატიკის სწავლებისათვის:  

2. მაგნიტური ჩხირები: 

3. ასაწყობი კუბები. 

3. მაგფორმერი: 

 4. ფაზლი მაგნიტური ,,მაგნეტიკსი“ 

5.მანიპულატივები: ერთეული, ათეული, ასეული. 

6. მათემატიკის დავალების ბარათები 

7. მათემატიკის პლაკატები 

 ამოცანა და მისი ნაწილები 

 ასი რიცხვი: 

 გაორმაგება: 

 ფულის ერთეულები: 

 მათემატიკა ჩვენს გარშემო 

 მრავალკუთხედები: 

 თანრიგები: 

8. თ.ბექაური- ზოგადი უნარების ტესტები 

9.ბუკი, ელექტრონული რესურსები: 

                                                    III-კლასი 

1.სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული მატემატიკის სწავლებისათვის. 

2. ასაწყობი კუბები: 

3. წონის საზომები (გირები, 1კგ, 5კგ, და ა, შ.) 

4. სიგრძის საზომო (მეტრიანი) 

5. დროის საზომი-მექანიკური და ელექტრო საათი, ქვიშის საათი. 

6.აქტივობის ბარათები. 

7. მათემატიკის პლაკატები: 

 ამოცანის ამოხსნა: 

 ახსნა და გაგება: 

 სანტიმეტრი 

 ჯამი და სხვაობა: 

 მე შემიძლია: 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge        

 

 რიცხვები და ფიგურები 

 რიცხვები და სიტყვები. 

8. თ.ბექაური-ზოგადი უნარების ტესტები. 

9. სამუშაო ფორმატები , თაბახის ფურცლები. ელექტრონული რესურსები. 

                                                        IV-კლასი 

1.სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული მათემატიკის სწავლებისათვის: 

2. მთელი და წილადი კუბები: 

3.მთელი და წილადი ფილები: 

4. მაგნიტური ჩხირები: 

5. მათემატიკის დავალების ბარათები: 

6. ბუკი, ელექტრონულირესურსები: ჩვენი ფული, სივრცითი გეომეტრიული ფიგურები: 

7. მათემატიკის პლაკატები: 

 რიცხვის ჩაწერის პოზიციური სისტემა: 

 გაყოფა ნაშთით: 

 გეომეტრიული ფიგურები: 

 ყველაფერი დროის შესახებ: 

 წონის ძირითადი საზომი ერთეულები: 

 ცხრილები და დიაგრამები: 

 ნაწილები: 

8. ზოგადი უნარების ტესტები (თ. ბექაური, ა. საგინაშვილი) 

 

დამხმარე სასწავლო რესურსები 

ბუნებისმეტყველების სწავლებისათვის 

                                                                    

                                    I-კლასი 

1.საბავშვო ენციკლოპედია: 

2.ბუკი. პროექტორი: 

3. პლაკატი ,,შეგრძნების ორგანოები: 

4. მცენარეებისა და ცხოველების სურათები: 

5. საძერწი მასალები: 

6. ფერადი ფანქრები: 

7. კომპიუტერული სასწავლო თამაშები: 

                                       II-კლასი 

1.საბავშვო ენციკლოპედია: 

2. პლაკატი ,,წელიწადის ოთხი დრო“ 

3. პლაკატი ,, მცენარე და მცენარის ნაწილები“ 

4. პლაკატი ,,ადამიანი და მისი სხეულის ნაწილები“ 

5. ბუკი, ელექტრონული რესურსები: 

6. კომპიუტერული სასწავლო თამაშები: 

7.საძერწი მასალა, ფერადი ფანქრები: 

                                                     III-კლასი 

1.კომპიუტერი, პროექტორი,ვიდეოფილმები წყლის ბინადრებზე. შინაურ და გარეულ 

ცხოველებზე და ფრინველებზე: 

2. ფერადი-ცარცი, მაგნიტური დაფა. 

3. ჰაერის საზომი თერმომეტრი: 

4.გლობუსი: 

5. საბავშვო ენციკლოპედია: 

6.საზერწი მასალა: 

7.სამედიცინო ნიღბები: 

8. ფერადი წებოვანი ბარათები: 
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9.თაბახის ფურცლები, სამუშაო ფორმატები. 

                                                  IV-კლასი 

1.საქართველოს ფიზიკური რუკა: 

2.ნახევარსფეროების რუკა: 

3.მსოფლიოს ფიზიკური რუკა: 

4. გლობუსი: 

5. კომპასი: 

6. მაგნიტი: 

7.თერმომეტრი: 

8. საძერწი მასალები: 

9. პლაკატები: 

 მცენარის ნაწილები: 

 სასიცოცხლო ციკლი: 

 ადამიანის სხეულის აგებულება: 

 პლანეტები: 

10. საბავშვო ენციკლოპედია: 

11. იაკობ გოგებაშვილის ,,ბუნების კარი“ 

12. კომპიუტერი, პროექტორი: 

13. ვიდეოფილმები: ,,უდაბნო“, ,,წყალმცენარეები“ 

,,პეპლების სასიცოცხლო ციკლი“. 

14. ელექტრონული წიგნები: მწერები, პეპლების სასიცოცხლო ციკლი, ტყე, წიწვოვანი მცენარეები 

 

საბუნებისმეტყველო კათედრა 

დამხმარე რსეურსები 

  ბიოლოგია 

1.ტაბულები  -ხერხემლიანთა შინაგანი აგებულება, ნერვული სისტემა,სუნთქვის 

სისტემა,სისხლის მიმოქცევის სისტემა,საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა, კუნთური სისტემა 

2. მცენარის ცალკეული ორგანოების მოდელები- ყვავილის მოდელი,ფესვის ჭრილის 

მოდელი,ფოთლის ჭრილის მოდელი 

3.ადამიანის ჩონჩხი-ადამიანის ანატომიური აგებულების მოდელი, თირკმლის მოდელი, 

კბილების მოდელი, ცხვირხახის მოდელი,თვალის მოდელი, გულის მოდელი, თავის ტვინის 

ნახევარსფეროების მოდელი 

4.პრიმატების ხელისა და ტერფის მოდელი 

5.მიკროსკოპები,სინათლის, ელექტროგანათების 3 ცალი. მიკროპრეპარატები 

მზა(ლანცეტები,პინცეტები,სასაგნე და საფარი მინები) 

6.დნმ-ს მოდელი 

7.ატლასები კლასების მიხედვით (VIII, IX,X,XI კლასები) 

8.მწერთა მულაჟები. მინერალები 

   ქიმია    

1.ტაბულა  : „პერიოდული სისტემა“ 

2.ჭურჭელი ქიმიური ცდების ჩასატარებლად 

3. თვალსაჩინოება - მინერალების კოლექციები 

4. ატომთა ბურთულოვანი ნაკრები 

ფიზიკა 
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1.თვალსაჩინოება   2.ცდებისთვის განკუთვნილი ხელსაწყოები, მგრძნობიარე სასწორი, 

პლანეტების მოდელი 

მათემატიკისა და ისტ -ის  კათედრა 

 დამხმარე რესურსების   ჩამონათვალი:    

საგანი - მათემატიკა: 

სახელმძღვანელოები:  

 ს. თოფურია  (ალგებრა, გეომეტრია, ტესტები) 

 მ. ღვაბერიძე (ალგებრა ,გეომეტრია) 

 ა. ნურკი     (V,VI  კლასის მათემატიკა) 

 G-PRIED -ის სადიაგნოსტიკო ტესტები 

თვალსაჩინოებები:                                                           

 გეომეტრიული-სივრცითი ფიგურები, ფარგალი, სახაზავი, პალეტი, პლაკატები, გრაფიკული 

სქემები (ამოცანები, ფორმულები, ორნიშნა კვადრატებისა და კუბების ცხრილები) 

საგანი - ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები: 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები - ჯემალ გოჯიაშვილი 

ელ. სახელმძღვანელო: ინფორმაციული ტექნოლოგიები ავტორი: ვ ოთოზორია , ზ.ცირამუა 

ელ. სახელმძღვანელო :  ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ავტ. ზ. ცისკარიძე, 

დ. ხელაშვილი,  ვ. ზურაშვილი       http://elibrary.emis.ge/ge/books/read/107/  

  დამხმარე ელექტრონული რესურსები: 

learningapps.org   ელექტრონული ფორმატის რესურსების შექმნა 

Edmodo.com- ვირტუალური საკლასო ოთახი 

ისწავლე ხალისით 

skoool საქართველო  

ვოდეო რესურსები 

ციფრული რესურსები პორტალი 

დამხმარე პროგრამები: 

Rapid Typing -  კლავიატურაზე ბეჭდვის ტრენაჟორი   პროგრამა  

Easy Quizzy- ტესტირებისთვის სხვადასხვა პროგრამა  
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სპორტისა და ესთეტიკის კათედრა  

დამხმარე რესურსები 

საგანი- მუსიკა 

 წიგნი 

 რვეული 

 დაფა-ცარცი 

 სხვადასხვა კომ-ის ნაწ. კრებული 

 ინსტრუმენტი 

 კომპიუტერი-პროექტორით დინამიკებით 

 დისკები-ფლეშკა 

 საკრავები (ხალხური-კლასიკური) 

 ორკესტრი: სიმფონიური, კამერული, ხალხური, ჯაზური, სამხედრო 

 კომპოზიტორების პორტრეტები 

 ცნობილი მუსიკოს-შემსრულებლები 

 

 

 

 

სასკოლო სასწავლო გეგმის დანართია: 

 

 1. კლასის დამრიგებლის სამოქმედო გეგმა 

 2.მასწავლებელთა თემატურ–კალენდარული გეგმები  
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