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თავი  I. ზოგადი დებულებები 

ეს წესი არეგულირებს შპს „წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-

კოლეჯის (შემდგომში სკოლა-კოლეჯის) ჩარჩო დოკუმენტების საფუძველზე შექმნილ პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების 

სასწავლო პროცესს, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვებას, შეჩერებას, შეწყვეტას, 

მობილობას, მიღებული განათლების აღიარებას, ასევე სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების 

შეფასებასა და შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას.  

აღნიშნული წესი ეფუძნება “პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონს და ყველა 

იმ ნორმატიულ აქტებს, რომელიც გამოცემულია აღნიშნული კანონების შესაბამისად საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის მიერ. აღნიშნული დოკუმენტი შემუშვებულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების საფუძველზე. 

 

თავი  I I. კოპმპეტენციებზე დაფუძნებული მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 

მუხლი 1. კოპმპეტენციებზე დაფუძნებული მოდულური  პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავების ზოგადი პრინციპები  

    პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: 

 ეფუძნება და მკაფიოდ უკავშირდება შესაბამის პროფესიულ სტანდარტს და ორიენტირებულია 

კვალიფიკაციის კონკრეტულ საჭიროებებზე. 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა არის კომპეტენციებზე დაფუძნებული და 

აკმაყოფილებს კონკრეტული სფეროს დამსაქმებლების მიერ  პროფესიულ სტანდარტში 

განსაზღვრულ მოთხოვნებს.  

 პროგრამებში შემავალი მოდულები უზრუნველყოფს პროგრამების მოქნილობასა და 

სპეციალიზაციას.  

 იყენებს სანდო, ვალიდურ, უტყუარ და ზუსტ შეფასებას;  

 ხელს უწყობს  დასაქმებას, დასაქმების ადგილზე პროფესიულ განვითარებასა და შემდგომ 

განათლებას. 

 მოდულური  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების სამართლებრივი 

საფუძველია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 

ბრძანებით დამტკიცებული ჩარჩო დოკუმენტები. 

 

 მოდულური პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამები დგება პროგრამის ხელმძღვანელის, 

სკოლა-კოლეჯის ხარისხის განვითარებისა და ინოვაციის სამსახურის მიერ პროფესიულ 

მასწავლებლეთა ჩართულობით და მტკიცდება სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მიერ. 

მუხლი 2.  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა 

 შპს „წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯი ახორციელებს 

III საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს.  
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 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს და 

დანართების სახით ერთვის: მოდულები, სასწავლო გარემო და მატერიალური რესურსის 

ჩამონათვალი,  პროგრამის განმახორციელებელი ადამიანური რესურსი, პროგრამის სასწავლო 

გეგმა. 

 მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა განისაზღვრება ზოგადი 

მოდულებით, საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი მოდულებით, 

სავალდებულო სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი მოდულებით  და არჩევითი 

მოდულებით.  

 

 ზოგადი მოდულები - ინფორმაციული წიგნიერება 1, ინტერპერსონალური კომუნიკაცია, 

რაოდენობრივი წიგნიერება, უცხოური ენა, მეწარმეობა 1 და სამოქალაქო განათლება, ემსახურება 

ზოგადი საკვანძო უნარების განვითარებას.  ზოგადი საკვანძო კომპეტენციები მნიშვნელოვანია 

პირის პროფესიული განვითარებისათვის და ერთნაირად მოთხოვნადია, როგორც 

დამსაქმებლების მხრიდან, ასევე მნიშვნელოვანია პირის დასაქმების ან თვით-დასაქმებისთვის, 

ცვალებად ტექნოლოგიებსა და წარმოების მეთოდებთან ადაპტირებისა და  კარიერული 

წინსვლისთვის. 

 

 არაქართულენოვანი სტუდენტები, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია 

პროგრამის საწყის ეტაპზე დამატებით გაივლიან 15 კრედიტიან ქართული ენის A2 მოდულს.  

 

 მოდულურ პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს 

პრაქტიკის კომპონენტი. პრაქტიკულ მოდულთა ჯგუფი, ორიენტირებულია პრობლემების 

გადაჭრის უნარების განვითარებაზე და გულისხმობს პროფესიულ სტუდენტთა კომპეტენციების 

განვითარებას უშუალოდ საწარმოში ან სახელოსნოში. 

 თითოეული მოდულის კრედიტების მოცულობა განისაზღვრება მოდულის სწავლის შედეგების 

მისაღწევად სტუდენტისთვის საჭირო სასწავლო დატვირთვით, რომელიც ფორმალური 

განათლებისათვის განსაზღვრულია, როგორც 25 აკადემიური საათი = 1 კრედიტს. 

 დაწესებულება პროგრამის შემუშვებისას არჩევს არჩევით მოდულებს შემდეგი პრინციპის 

გათვალისწინებით. არჩევითი მოდულები უნდა: ა) განავრცობდეს სავალდებულო მოდულების 

აქტივობებს სპეციალიზებულ კონტექსტში; და/ან ბ) უზრუნველყოფდეს დამატებითი უნარების 

შეძენას, ცოდნსა და გაცნობიერებას; და/ან გ) მოიცავდეს  ახალ ასპექტებს, რომლებიც 

მნიშვნელოვანია როგორც დასაქმებისათვის, ასევე შემდგომი განვითარებვისათვის.   

 

მუხლი 3.  სასწავლო პროცესის ორგანიზება 

 სასწავლო პროცესის ორგანიზებისათვის საგანმანათლებლო დაწესებულება შეიმუშავებს 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმას.  

 სასწავლო გეგმით პროგრამის შემადგენელი მოდულები შესაძლოა ისწავლებოდეს როგორც 

პარალელურ რეჟიმში, ისე კურაციული სისტემით (თანამიმდევრობით), ან ამ ორი პრინციპის 

კომბინაციით. 

 პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამისთვის ერთ სასწავლო ჯგუფში პროფესიულ 

სტუდენტთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 15-ს. 

 პროფესიული პედაგოგები ვალდებული არიან სწავლება და სტუდენტთა მიღწევების შეფასება 

განახორციელონ მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების,  სასწავლო 

გეგმებისა, მოდულების და შესაბამისი კალენდარული გეგმების, ასევე სკოლა-კოლეჯის 

სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის დადგენილი ნორმების შესაბამისად. 
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 ხარისხის უზრუნველყოფისა და ინოვაციის სამსახური ვალდებულია აწარმოოს სწავლებისა და 

პროფესიულ სტუდენტთა მიღწევის შეფასების პროცესის მუდმივი მონიტორინგი. 

 

მუხლი 4.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

(შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლება 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი 

პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება 

მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია 

პროფესიული კვალიფიკაციის  მინიჭების პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

მუხლი 5.  პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამაში ცვლილებების შეტანა 

პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამასა და სასწავლო პროცესის განხორცილებაში 

ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია შპს დიმიტრი ყიფიანის მრავალპროფილიანი სკოლა-

კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის რეკომენდაციებისა და დაწესებულების მიერ პროგრამის განხორციელების პროცესის 

მონიტორინგის ანალიზისა და შემუშავებული რეკომენდაციების  საფუძველზე, პროფესიული 

პროგრამების ხელმძღვანელთა წარდგინებით. 

 

თავი III. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება, შეჩერება და შეწყვეტა, მობილობა და მიღებული 

განათლების აღიარება  

მუხლი 6. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება   

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის სტატუსის მოპოვება რეგულირდება 

„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით და სკოლა–კოლეჯის  წესდებით. 

2. პროფესიული პროგრამის გასავლელად სტუდენტის სტატუსი ენიჭება პირს, რომელმაც 

დადგენილ ვადაში  სკოლა–კოლეჯში გაიარა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია.  

3. სკოლა–კოლეჯში ადმინისტრაციულ რეგისტრაციის გავლის უფლება აქვს პირს, რომელსაც 

დაძლეული აქვს საბაზო, ან სრული ზოგადი განათლების საფეხური.  

 

მუხლი 7.  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  ჩარიცხვის პირობები  

1. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღება ცხადდება სკოლა–კოლეჯის  

დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტით, რომელიც 

ადგენს წარსადგენი დოკუმენტების მიღების ვადას და ქვეყნდება საჯაროდ სკოლა–

კოლეჯის ვებ-გვერდზე; 

2. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება დოკუმენტების 

განხილვისა და მასზე დაშვების წინაპირობებთან პირის შესაბამისობის განსაზღვრის 

საფუძველზე; 
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3. დაწესებულება ამ წესის შესაბამისად შეიმუშავებს და ამტკიცებს პროფესიული 

სტუდენტის ჩარიცხვის პროცედურას, რომელიც ეფუძნება სამართლიანობისა და 

გამჭვირვალეობის პრინციპებს. 

4. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სკოლა-კოლეჯში 

ჩარიცხვა და  სტუდენტის სტატუსის მოპოვება:  

ა) სკოლა–კოლეჯი დადგენილი მისაღები კონგინგენტის ფარგლებში განსაზღვრავს 

დირექტორის განკარგულებით ადგილების რაოდენობას უცხო ქვეყნის მოქალაქეების და 

მოქალაქეობის არ მქონე პირთათვის;  

ბ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არ მქონე პირების ჩარიცხვა და 

სტუდენტის სტატუსის მინიჭება ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესების  შესაბამისად. 

მუხლი 8. სკოლა-კოლეჯის პროფესიულსაგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი 

დოკუმენტები: 

1. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა დაწესებულებას უნდა 

წარუდგინოს: 

ა) პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება, 

რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე 

მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს; 

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

გ) საბაზო, სრული ზოგადი ან პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის 

ასლი. 

დ) 4 ფოტოსურათს (3×4). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, დაწესებულებას 

უფლება აქვს, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს, კონკრეტული 

პროფილის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის მიხედვით, მოსთხოვოს სხვა 

დოკუმენტები. 

3. სკოლა-კოლეჯის დირექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ 

აქტს პირის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ. 

4. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების 

შესახებ მონაცემები სკოლა-კოლეჯს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის 

გამოცემიდან 5 დღის ვადაში შეაქვს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მართვის სისტემაში. 

 

მუხლი 9. პროფესიული სტუდენტის სასწავლო ხელშეკრულება 

1. სკოლა-კოლეჯში სტუდენტის სტატუსის მოპოვების შემთხვევაში პირი ვალდებულია 

გააფორმოს ხელშეკრულება რეგისტრაციის პერიოდში 
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2. სასწავლო ხელშეკრულება შევსებული და ხელმოწერილი უნდა იქნას უშუალოდ სტუდენტის 

მიერ (არასრულწლოვნების შემთხვევაში მშობლის მიერ). 

3. სასწავლო ხელშეკრულება ფორმდება ორ ეგზემპლარად. ერთი რჩება სტუდენტთან, მეორე 

ბარდება სკოლა-კოლეჯის კანცელარიას და ინახება პროფესიული სტუდენტის პირად საქმეში. 

4. სასწავლო ხელშეკრულებაში პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა მიუთითოს: 

- პირადი ნომერი; 

- გვარი, სახელი, მამის სახელი; 

- აკადემიური წელი; 

- სწავლების წელი (სემესტრი); 

- პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება. 

მუხლი 10. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერება  

1. პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია მიმართოს სკოლა-კოლეჯის დირექტორს 

განცხადებით, მისთვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერებისა და სასწავლო პროცესში 

მონაწილეობისაგან განთავისუფლების თაობაზე. 

2. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერებად განიხილება სტუდენტის უფლება-

მოვალეობების შესრულებისგან განთავისუფლება პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 

შეწყვეტის გარეშე. 

3. პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველია: 

  ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაციის დადგენილ ვადაში არ გავლა (გამონაკლისის სახით 

დირექტორთან შეთანხმებით განიხილება სტუდენტის თხოვნა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის 

გადავადების თაობაზე);  

 ბ) აკადემიური შვებულება;  

 გ) სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა სასამართლო განაჩენის კანონიერ ძალაში 

შესვლამდე;   

  დ) პირადი განცხადება;  

  ე)  ფინანსური დავალიანება;  

  ვ)  ხანგრძლივი ავადმყოფობა,  შესაბამისი ცნობის წარდგენის შემთხვევაში; 

  ზ)   სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევა  

  თ) ამოღებულია 

 

   4.  სტუდენტს აკადემიური შვებულება ეძლევა:  

  ა) უცხოეთში სწავლის გაგრძელებისას არაუმეტეს 1 წლის ვადით, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა 

დოკუმენტურად დასტურდება სასწავლო პროგრამის მეტი ხანგლიძლივობა;  

   ბ) ორსულობისა და ახალშობილთა მოვლის გამო; 

   გ) სხვა საპატიო მიზეზით, კონკრეტული განცხადების განხილვის საფუძველზე მიღებული 

დადგენილების შესაბამისად;  

4.  აკადემიურ შვებულებაში მყოფი სტუდენტი სწავლას აგრძელებს იმ სემესტრიდან, რომლიდანაც 

შეუჩერდა სტუდენტის სტატუსი;  
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  5.   სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლის შემდეგ პირს უწყდება სტუდენტის   სტატუსი, გარდა 

კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა.  

მუხლი 11.  სტატუს შეჩერებული პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა 

  პროფესიული სტუდენტის სტატუსის აღდგენა პროფესიულ პროგრამებზე: 

ა) პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია თუკი აღმოფხვრილი 

იქნება ის გარემოებები, რაც გახდა პირისათვის პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების 

საფუძველი; 

ბ) პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეჩერების დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, 

სასწავლო პროცესში დაუბრუნებლობის შემთხვევაში, პირს უწყდება პროფესიული სტუდენტის 

სტატუსი; 

გ) იმ შემთხვევაში, თუ ის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზედაც ირიცხებოდა 

პროფესიული სტუდენტი მისთვის სტატუსის შეჩერებამდე - გაუქმებულია, ან შეცვლილია - 

პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია  სწავლა გააგრძელოს ყველა მსგავსი პროფესიული 

პროგრამით ან გადავიდეს სხვა დაწესებულებაში კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

დ) პირი რომელსაც შეჩერებული აქვს პროფესიული სტუდენტის სტატუსი არ განიხილება 

სკოლა-კოლეჯის სტუდენტთა საერთო რაოდენობაში; 

ე) ამოღებულია 

ვ) აკადემიური შვებულებიდან დაბრუნებული პროფესიული სტუდენტი სწავლას აგრძელებს იმ 

სემესტრიდან (იმ მოდულების სწავლებიდან) სადაც შეუჩერდა სტატუსი; 

ზ) ფინანსური დავალიანების გადაუხდელობის გამო, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერების ბრძანებაში, გამონაკლისის შემთხვევაში პირადი განცხადების და სკოლა-კოლეჯის 

დირექტორის თანხმობით დასაშვებია ნაწილობრივი ცვლილებების შეტანა განმეორებით 

გამოცდაზე გასვლამდე. 

მუხლი 12. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა  

1.  სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია:  

ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულება;  

ბ) პირადი განცხადება;  

გ) აკადემიური ჩამორჩენილობა - შესაბამისი პროფესიული პროგრამის მოთხოვნების 

შეუსრულებლობა პროფესიული პროგრამის კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად დადგენილ ვადებში;  

დ) კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი, ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის 

ჩადენისათვის;   

ე) ერთი და იგივე სავალდებულო მოდულის სამჯერ მოსმენის შემდეგ კრედიტის ვერ მიღება;  

ვ) ძალადობა და შეურაცყოფა სტუდენტების, აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის მიმართ;  

ზ) შეფასების მიღების მცდელობა მუქარით, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით, 

მოტყუებით, თაღლითობით და სხვა დაუშვებელი ხერხებით და მეთოდებით;  
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თ) პლაგიატის აღმოჩენა და დამტკიცება;  

ი) სტუდენტის სტატუსთან შეუთავსებელი ქმედების განხორციელება. 

 

2. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ, დირექტორის ბრძანებით გათვალისწინებული 

სამართლებრივი შედეგები დგება ბრძანების გამოცემისთანავე.  

3. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში, მისი ხელახალი მოპოვება დასაშვებია 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

4. სკოლა–კოლეჯიდან გარიცხული სტუდენტის აღდგენის შემთხვევაში სწავლის გაგრძელების 

დასაშვები პერიოდი განისაზღვრება ადმინისტრაციის მიერ პროგრამიდან ამორიცხვამდე ათვისებული 

პროგრამის აკადემიური ცნობის საფუძველზე.   

 

მუხლი 13.    პროფესიული სტუდენტის მობილობა და კრედიტების აღიარება 

1. შიდა მობილობა პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებზე დასაშვებია სასწავლო პროცესის 

დაწყებიდან ერთი თვის ვადაში. 

2. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 

მობილობის ვადა განისაზღვრება დირექტორის ბრძანებით და რეგისტრაცია ხდება განცხადების 

სკოლა-კოლეჯის კანცელარიაში წარმოდგენის საფუძველზე. 

3. პროფესიული სტუდენტი, რომელიც მოიპოვებს მობილობის უფლებას, ვალდებულია სკოლა-კოლეჯს 

წარუდგინოს მისი პირადი საქმე: 

ა) სასწავლო ბარათის ასლი (დამოწმებული გამომშვები დაწესებულების ბეჭდით); 

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

გ) სამხედრო აღრიცხვის ბარათი (სრულწლოვანი ვაჟების შემთხვევაში); 

დ) განცხადება; 

ე) სრული ზოგადი/საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; 

ვ) ფოტოსურათი 3X4-ზე. 

4. სკოლა–კოლეჯში სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან გადმოსულ სტუდენტთა 

კრედიტების  აღიარება ექვემდებარება შემდეგ პრინციპებს:  

 კრედიტების დაგროვებისა და ტრანსფერის ევროპული სისტემა - კრედიტებთან 

შესაბამისობა;  

 პროფესიული სტუდენტის მიერ გავლილი პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის 

მოდულების/სწავლის შედეგების  შესაბამისობა;  

5. კრედიტების აღიარების მიზნით სკოლა–კოლეჯში იქმნება სპეციალური კრედიტების აღიარების 

კომისია, რომელშიც შედის:  
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 შესაბამისი პროფესიული პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი ან მის მიერ 

რეკომენდირებული პირი (პერსონალი / ხელშეკრულებით ან საათობრივი წესით მოწვეული, 

შესაბამისი დარგობრივი კვალიფიკაციის მქონე პირი);  

 სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წარმომადგენელი - დირექტორის  მოადგილე;  

 ხარისხის უზრუნველყოფის და ინოვაციის სამსახურის წარმომადგენელი.   

 საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება და სტუდენტთა კრედიტების აღიარებასთან 

დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადებას და მის ტექნიკური დამუშავებას ახდენს  

დირექტორის მოადგილე.   

6. აღიარების კომისიის სხდომის ოქმის შესაბამისად სკოლა-კოლეჯის მე-11 და მე-12 კლასების 

მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა კრედიტების აღიარება (არჩევითი და დამატებითი 

სავალდებულო მოდულების მიმართულებით) მტკიცდება სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მიერ 

გამოცემული სამართლებრივი აქტით (ბრძანება). 

მუხლი 14. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობა 

1. სკოლა-კოლეჯი სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 

ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიული სტანდარტებისა და  საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტების საფუძველზე ადგენს მის მიერ შეთავაზებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებთან მობილობის მსურველი პირის მიერ სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობას და იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი 

კრედიტების აღიარების შესახებ. 

2. აღიარებას ექვემდებარება სკოლა-კოლეჯის იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში მიღებული კრედიტები, რომელზე ჩარიცხვა და სწავლება განხორციელდა 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. შინაარსობრივი შესწავლის შემდეგ შესაძლებელია დადგინდეს პროფესიული სტუდენტის მიერ 

გავლილი და სკოლა-კოლეჯის პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული 

სასწავლო კურსების/მოდულების შესაბამისობა, მათ სახელწოდებებში არსებული სხვაობის 

მიუხედავად. 

4. დასაშვებია იმ სასწავლო კურსის/მოდულის აღიარება, რომელიც არ არის გათვალისიწინებული 

სკოლა-კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით არჩევითი კრედიტების ფარგლებში. 

5. სკოლა-კოლეჯი უფლებამოსილია, კანონმდებლობით დადაგენილი წესით გაინგარიშოს სტუდენტის 

დატვირტვა კრედიტებით იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში, რომელიც არ 

არის შესრულებული კრედიტების სისტემის შესაბამისად. 

6. აღიარება ფორმდება  სკოლა-კოლეჯის ხარისხის განვითარების და ინოვაციის სამსახურის დასკვნის 

საფუძველზე, რომელშიც მიეთითება პროფესიული სტუდენტის  მიერ გავლილი საგანმანათლებლო 

პროგრამის შესაბამისობა მიმღები დაწესებულების პროგრამასთან, ასევე აღიარებული კრედიტების 

რაოდენობა. 

7. სკოლა-კოლეჯი, ამ წესით გათვალისწინებულ პირობებსა და მობილობის მსურველი პროფესიული 

სტუდენტის თანხმობის საფუძველზე, შეიმუშავებს სამართლებრივი აქტის პროექტს სტუდენტის 

მობილობით ჩარიცხვის თაობაზე. 
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მუხლი 15. კრედიტების აღიარების რეგულაციები 

1. თუ სტუდენტის მიერ სხვა პროფესიულ სასწავლებელში გავლილი მოდულის დასახელება და 

კრედიტების რაოდენობა ემთხვევა სკოლა–კოლეჯის პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამით 

განსაზღვრულ მოდულის დასახელებასა და კრედიტებს, მაშინ მისი აღიარება ხდება ავტომატურად;  

   2. თუ სტუდენტის მიერ სხვა  პროფესიულ სასწავლებელში გავლილი მოდულის კრედიტების 

რაოდენობა აღემატება სკოლა–კოლეჯის შესაბამისი მოდულის კრედიტების რაოდენობას, მაშინ ხდება 

იმდენი კრედიტის აღიარება, რამდენსაც ითვალისწინებს სკოლა–კოლეჯის პროფესიული 

საგანამანათლებლო პროგრამა (მაგალითად, თუ სტუდენტს მოსმენილი აქვს ესა თუ ის 10 კრედიტიანი 

მოდული, ხოლო სკოლა–კოლეჯში ანალოგიური მოდული 5 კრედიტიანია, მაშინ სტუდენტს 

ვუღიარებთ მხოლოდ 5 კრედიტს);  

    3. თუ სტუდენტის მიერ პროფესიულ სასწავლებელში  გავლილი მოდულის კრედიტების რაოდენობა 

ნაკლებია  შესაბამისი მოდულის კრედიტების რაოდენობაზე, მაგრამ ეს რაოდენობა არის 5 ან 5-ზე მეტი, 

მაშინაც ხდება იმდენი კრედიტის აღიარება, რამდენსაც ითვალისწინებს სკოლა–კოლეჯის პროფესიული 

საგანამანათლებო პროგრამა (მაგალითად, თუ სტუდენტს მოსმენილი აქვს 5 ან 6 კრედიტიანი მოდული, 

ხოლო სკოლა–კოლეჯში ანალოგიური მოდული 10 კრედიტიანია, მაშინ სტუდენტს ვუღიარებთ 5 

კრედიტს.)  

4. თუ სტუდენტის მიერ სხვა პროფესიულ სასწავლებელში გავლილი მოდულის კრედიტები ნაკლებია 

სკოლა–კოლეჯის  შესაბამისი მოდულის კრედიტებზე და მათ შორის სხვაობა არის 1 კრედიტი, მაშინ ამ 

მოდული აღიარება ხდება, მაგრამ თუ სხვაობა 2 კრედიტია, მაშინ  ამ დისციპლინების კრედიტების 

აღიარების საკითხს წყვეტს ადმინისტრაცია (მაგ: თუ სტუდენტს მოსმენილი აქვს 3 კრედიტიანი 

მოდული, ხოლო    სკოლა–კოლეჯში ანალოგიური მოდული 5 კრედიტიანია, ანუ სხვაობა არის 2 

კრედიტი, ადმინისტრაცია წყვეტს აღიაროს თუ არა ეს დისციპლინა მიღწეული სწავლის შედეგების 

ანალიზის საფუძველზე);  

    5.  თუ სტუდენტის მიერ სხვა პროფესიულ სასწავლებელში გავლილი მოდულის დასახელება არ 

ემთხვევა პროფესიული პროგრამების მოდულის დასახელებას, ადმინისტრაციამ შესაძლებელია 

სტუდენტს უღიაროს ზოგადი ხასიათის მოდული, როგორც შესავალი შესაბამის მიმართულებაში, 

ხოლო სპეციფიკური მოდულის აღიარება შეიძლება მოხდეს პროგრამის შესაბამისი მიმართულების 

კურიკულუმის საგნებთან თემატური თავსებადობის საფუძველზე; 

6. სკოლა–კოლეჯი უფლებამოსილია გააფორმოს შეთანხმება (მემორანდუმი) პროგრამების 

ურთიერთაღიარების შესახებ. ამ შემთხვევაში მემორანდუმის მონაწილე დაწესებულებებს შორის 

პროფესიული სტუდენტების მობილობის შედეგად მათი ჩარიცხვა ხდება პროგრამის აღიარების 

გამარტივებული, მემორანდუმით გათვალისწინებული წესით; დაუშვებელია არსებობდეს განსხვავება 

ერთი დაწესებულების მიერ მსგავსი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სავალდებულო 

მოდულების აღიარებაში;  
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მუხლი 16.  სწავლების პერიოდში მიღებული განათლების აღიარება   

 1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების აღიარების ზოგადი პრინციპები:  

1.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აღიარება გულისხმობს სტუდენტის მიერ სხვა 

საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების ფარგლებში მიღწეული სწავლების შედეგებისა და 

მინიჭებული კრედიტების  შედარებას მოქმედ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან; 

1.2 ერთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი მოდული და 

შესაბამისი კრედიტები, შეიძლება აღიარებული იქნას შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის 

შემთხვევაში. 

2.  მიღებული განათლების აღიარების პირობები: 

2.1 აღიარება შესაძლებელია განხორციელდეს სტუდენტის პირადი საქმის (აკადემიური ცნობის) 

შესწავლით, ან სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასებით;  

 2.2. პროგრამის/მოდულის აღიარება ფორმდება დაწესებულებების უფლებამოსილი ორგანოს 

(მიმღები კომისიის) მოტივირებული გადაწყვეტილებით, რომელშიც დეტალურად მიეთითება 

შესაბამისობები და შეუსაბამობები სტუდენტის მიერ გავლილი პროგრამის/მოდულისა და 

მიმღები დაწესებულების პროგრამას შორის და აღიარებული კრედიტების რაოდენობა;  

2.3. სტუდენტის მიერ გავლილი მოდულების შინაარსობრივი კვლევის შედეგად შესაძლებელია 

დადგინდეს ეკვივალენტობა პროფესიული სტუდენტის მიერ გავლილი მოდულისა და 

დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ მოდულს 

შორის, მათ სახელმწოდებებში სხვაობის შემთხვევაშიც;  

2.4 პირის მიერ გავლილი მოდულები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული პროფესიული 

პროგრამით, შესაძლებელია აღიარებული იქნას, როგორც არჩევითი მოდული;  

2.5 დაწესებულების უარი პროფესიულო საგანმანათლებლო პროგრამის/მოდულის აღიარებაზე 

უნდა იყოს დასაბუთებული.    

2.6 კრედიტების აღიარების მიზნით სკოლა-კოლეჯში იქმნება სპეციალური კრედიტების 

აღიარების კომისია, რომელშიც შედის: შესაბამისი პროფესიული პროგრამის ხელმძღვანელი ან 

მის მიერ რეკომენდირებული პირი (პერსონალი / ხელშეკრულებით ან საათობრივი წესით 

მოწვეული შესაბამისი დარგის სპეციალისტი); დირექტორის  მოადგილე სასწავლო 

დარგში;   ხარისხის უზრუნველყოფის და ინოვაციის სამსახურის წარმომადგენელი.  

 საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებას, სტუდენტთა კრედიტების აღიარებასთან 

დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადებას და მის ტექნიკური დამუშავებას 

ახდენს  დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში.   

2.8  აღიარების კომისიის სხდომის ოქმის შესაბამისად სკოლა-კოლეჯის მე-11 და მე-12 კლასების 

მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი 

დამატებითი სავალდებულო საგნების, როგორც პროფესიული საგანამანათლებლო 

პროგრამების შემადგენელი მოდულების  კრედიტების აღიარება ხდება აღიარების კომისის 

მიერ სწავლის შედეგებისა და შეფასების სისტემის შესაბამისობიდან გამომდინარე და 
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მტკიცდება სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტით 

(ბრძანება). 

 

 

მუხლი 17.    არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარება 

შპს „წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯი არაფორმალური 

პროფესიული განათლების აღიარებისას ხელმძღვანელობს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის ბრძანებით №8/ნ  3.02.2011 „არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების 

პირობებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ და ითვალისწინებს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციებს. 

 

მუხლი 18.  პროფესიული კვალიფიკაციის  მინიჭება  

1. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს   წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის 

მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯის პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის 

მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

2. სკოლა–კოლეჯში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ  

კურსდამთავრებულზე გაიცემა პროფესიული პროგრამების დამადასტურებელი დოკუმენტი - 

დიპლომი. მისი გაცემის წესი რეგულირდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის ბრძანებით # 126/ნ 2011 წლის 22 ივლისი (ბრძანება 120/ნ 2012 წლის 26 ივნისი). 

     3. კურსმოსმენილნი, რომელიც დადგენილ დროში ვერ შეძლებს დადგენილი მოთხოვნების 

შესრულებას, უფლებამოსილია პროგრამის დასრულებიდან 2 წლის განმავლობაში 2-ჯერ სცადოს იმ 

მოდულების განმეორებითი მოსმენა, რომელშიც არა აქვთ დადებითი შეფასება/მინიჭებული 

კრედიტი (არა უმეტეს პროგრამის მოცულობის ¼  კრედიტის ფარგლებში). მცდელობის 

წარუმატებლად დამთავრების შემთხვევაში გაიცემა სერთიფიკატი - პროგრამის გავლის შესახებ.   

 

თავი IV.  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლა ან გაუქმება და პროფესიულ სტუდენტთა 

შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფა   

მუხლი 19.  

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  შეცვლის შემთხვევაში სკოლა-კოლეჯის სტუდენტთა 

შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მიზნით, პროფესიულ სტუდენტს სთავაზობს ისეთ 

პროფესიულ საგანამანთლებლო პროგრამას, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება იმ კვალიფიკაციის 

მინიჭება რაც მიიღწეოდა იმ სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ. 

2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  გაუქმების შემთხვევაში სკოლა-კოლეჯი სტუდენტს 

აძლევს მიმდინარე სასწავლო წლის დასრულების შესაძლებლობას. საგანმანათლებლო პროგრამის 

გაუქმებისთანავე, სკოლა-კოლეჯი უზრუნველყოფს სტუდენტის ინფორმირებას გაუქმებული 

პროგრამის ხანგრძლივობაზე და ხელს უწყობს სკოლა-კოლეჯის ფარგლებში სხვა მიმდინარე 

პროგრამაზე ან სხვა პროფესიულ დაწესებულებებში გადასვლას. 
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3. პროგრამების გაერთიანების შემთხვევაში სტუდენტთა შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის 

მიზნით დასაშვებია მხოლოდ მომიჯნავე პროგრამების გაერთიანება. 

4.  პროფესიული პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში ამ პროგრამის ფარგლებში მიღებული 

კრედიტების აღიარება ხდება წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა–

კოლეჯის სტუდენტთა ცოდნისა და უნარ–ჩვევების შეფასების წესების შესაბამისად. 

5. წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა–კოლეჯის უფლებამონაცვლის 

განსაზღვრის გარეშე ლიკვიდაციის შემთხვევაში, სკოლა–კოლეჯის სტუდენტები ჩაითვლებიან 

სტატუსშეჩერებულ პირებად და პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ ყველა სტუდენტზე ვრცელდება 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება; 

6. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება 

გამოწვეული იყოს სკოლა–კოლეჯის სტატუსის შეცვლით ან სხვა ობიექტური მიზეზებით, გაუქმებულ 

პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტები სარგებლობენ სტუდენტის სტატუსით და შემდგომი  

განათლებით უზრუნველყოფის მიზნით: 

ა) სარგებლობენ მობილობის უფლებით კანონით დაგენილი წესების შესაბამისად; 

ბ) სკოლა–კოლეჯი თავისი კომპეტენციისა და შესაძლებლობების ფარგლებში ხელს უწყობს სტუდენტს 

სწავლის გაგარძელებაში, რისთვისაც: 

ბ.1. პროგრამის გაუქმების ან შეცვლის შემთხვევაში სტუდენტებს სთავაზობს ამ მიმართულებით 

მოქმედ თავსებად სხვა პროფესიულ პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებას შეცვლილი ან გაუქმებული 

პროგრამების ფარგლებში მიღებული კრედიტების აღიარებით; 

ბ.2. შეცვლილი პროფესიული პროგრამების სტუდენტებისთვის სკოლა–კოლეჯი ვალდებულია სხვა 

საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან გააფორმოს სტუდენტის მიერ გავლილი პროგრამის აღიარების 

შეთანხმება და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ აცნობოს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრს. 

გ) „ბ.1“ და „ბ.2“, ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მოქმედებებზე სტუდენტის არ დათანხმება იწვევს 

მისი შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფისაგან სკოლა–კოლეჯის პასუხისმგებლობის მოხსნას. 

7. ჩარიცხული სტუდენტებისათვის გამოცხადებული პროგრამის არ ამოქმედების შემთხვევაში სკოლა–

კოლეჯი ვალდებულია: 

ა) შესთავაზოს პროფესიულ სტუდენტს სკოლა–კოლეჯში მოქმედ სხვა თავსებად პროფესიულ 

პროგრამებზე სწავლის გაგრძელება; 

ბ) პროფესიულ სტუდენტს შესთავაზოს სწავლების ინდივიდუალური ფორმა (გრაფიკი) და თანხმობის 

შემთხვევაში იზრუნოს შესაბამისი პირობების განუხრელად დაცვაზე. 
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თავი V. წლიური გადასახადი 

მუხლი 20. წლიური გადასახადი 

1. სკოლა-კოლეჯში სწავლების საფასურს ადგენს დამფუძნებელი-დირექტორი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების მოცულობის და გასაწევი ხარჯების გათვალისწინებით. 

2. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის დგინდება სწავლის 

განსხვავებული საფასური. 

3. სტატუს შეჩერებული პროფესიული სტუდენტებისათვის სწავლის გაგრძელების უფლების მინიჭების 

შემთხვევაში, სწავლის საფასური განისაზღვრება სწავლის გაგრძელების მომენტისათვის შესაბამის 

კურსზე მოქმედი ტარიფით. 

4. სტატუს შეწყვეტილმა პირმა  აღდგენის შემთხვევაში უნდა განაახლოს ხელშეკრულება სკოლა-

კოლეჯთან. 

5. სკოლა-კოლეში ერთი კრედიტის ღირებულება განისაზღვრება პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის წლიური გადასახადის გაყოფით პროგრამის კრედიტების მოცულობაზე. 

 

 

 

თავი VI.  კოპმპეტენციებზე დაფუძნებული პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების შეფასების 

სისტემა 

მუხლი 21.  შეფასების სისტემა კომპეტენციებზე დაფუძნებულ პროფესიულ საგანამანათლებლო 

პროგრამებში 

1. შეფასების მიზანი 

შეფასება არის პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შესაბამისობის/ მიმართების დადგენა წინასწარ 

განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, კრიტერიუმებთან. 

შეფასებისას მოწმდება შესაფასებელი პირის მიერ ცოდნისა და უნარების გამოყენების შესაძლებლობა, 

ანუ კომპეტენცია. კომპეტენციის შეფასებისას სტუდენტის შეფასება ხდება მოდულის სპეციფიკაციებში 

მოცემული შესრულების კრიტერიუმების თანახმად. 

კომპეტენციებზე დაფუძნებული  შეფასება გამოიყენება შემდეგი მიზნებისთვის: 

 პროფესიული სტუდენტის ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრა  – 

დიაგნოსტიკური  შეფასება; 

 უკუკავშირის მეშვეობით პროფესიული სტუდენტისთვის შემდგომი სწავლის 

დაგეგმვის ხელშეწყობა; 

 ინდივიდუალური მიღწევების შეფასება; 

 პროფესიული სტუდენტის დახმარება შემდგომი კარიერული ზრდის      დაგეგმვაში; 

 შემდგომი სწავლისა და პროფესიული  განვითარების მიზნით პროფესიული 

სტუდენტის  ინფორმაციით  უზრუნველყოფა; 

 კვალიფიკაციის  მინიჭება; 
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 დამსაქმებლებისთვის  ინფორმაციის მიწოდება; 

 სწავლის  პროცესის  მონიტორინგი;  

 არაფორმალური  და ინფორმალური განათლების აღიარება. 

 სტუდენტის კომპეტენციების  აღიარება საერთაშორისო დონეზე.  

 

2. შეფასების ტიპები 

პროფესიულ სტუდენტთა მიღწევების შეფასება წარმოებს როგორც განმავითარებელი, ისე 

განმსაზღვრელი შეფასებების გამოყენებით. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების 

გამოყენებით. განმავითარებელი შეფასება ხორციელდება პროგრამის შემადგენელ  მოდულებში 

წარმოდგენილი სწავლის შედეგების შესაბამისი მტკიცებულებების შეგროვების მიდგომებისა და 

სწავლების პროცესში გამოყენებული შეფასების ინსტრუმენტების საფუძველზე. 

 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 

უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი 

შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

3. მოდულური პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის ფარგლებში შეფასების პრინციპები და 

მნიშვნელოვანი თავისებურებები: 

   შეფასების პრინციპები 

 ვალიდობა 

 სანდოობა  

 მოქნილობა 

 სიმარტივე  

 თანასწორობა და სამართლიანობა  

 

მოდულური პროგრამის გავლის დასადასტურებლად დადებითად  უნდა შეფასდეს პროგრამით 

გათვალისწინებული ყველა მოდული; 

მოდულის ფარგლებში  დადებითად უნდა შეფასდეს მოდულის შესაბამისი ყველა სწავლის შედეგი, 

შესაბამისი შესრულების კრიტერიუმი; 

სწავლის შედეგის დადებითად დადასტურების  შემთხვევაში სტუდენტს  არ მოეთხოვება ამავე 

სწავლის შედეგის  ხელახალი დადასტურება;  

შესაძლოა რამოდენიმე სწავლის შედეგის ერთად შეფასება; 

სწავლის შედეგის დაუდასტურებლობის შემთხვევაში სტუდენტს, კანონით განსაზღვრული წესით, 

ეძლევა აღნიშნული სწავლის შედეგის დადასტურების  უფლება. 
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4. შეფასების მიმართულებები და მტკიცებულებები პროფესიული სტუდენტის პორტფოლიოსთვის 

გამოკითხვა - ზეპირი ან/და წერილობითი მტკიცებულება 

ა) ზეპირი: პროფესიული მასწავლებლის/დაწესებულების წარმომადგენლის მიერ შევსებული 

ჩანაწერი, ვიდეოჩანაწერი, აუდიოჩანაწერი;  

ბ) წერილობითი:  პროფესიული სტუდენტის მიერ წერილობით შესრულებული ნამუშევარი, 

რომელიც ადასტურებს ცოდნას, უნარს ან/და კომპეტენციას; 

გ) ელექტრონულად ჩატარებული გამოკითხვა: ელექტრონულად შესრულებული ნამუშევარი, 

რომელიც ადასტურებს ცოდნას, უნარს ან/და კომპეტენციას. 

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით - შესრულების მტკიცებულება  

პროფესიული მასწავლებლის/დაწესებულების წარმომადგენლის მიერ წერილობითი ჩანაწერი, 

აუდიოჩანაწერი, ქრონომეტრაჟით გადაღებული ფოტოები, რომლებიც ასახავს პროფესიული 

სტუდენტის  შესრულების პროცესს . 

პრაქტიკული დავალება - პროდუქტი, როგორც მტკიცებულება 

პროფესიული სტუდენტის მიერ შესრულებული პროექტი, ვიდეოჩანაწერი, აუდიოჩანაწერი, 

არტეფაქტი, ესე, ამოხსნილი კაზუსი, ელექტრონული ფაილი, მატერიალური დოკუმენტი და სხვა.  

 

5. შეფასების მიმართულებები და დავალებების ტიპები: 

№ დავალებების ტიპები შეფასების ინსტრუმენტისთვის 

პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით 

პრაქტიკული 

დავალება 
გამოკითხვა 

1 „ჭეშმარიტია / მცდარია“ პასუხის შემცველი კითხვები   X 

2 მტკიცებულების / მიზეზის შემცველი კითხვები (მრავალი 

არჩევითი პასუხით) 
  X 

3 დავალებები X X  

4 შემთხვევის შესწავლა (Case Study) X X X 

5 გამოტოვებული სიტყვების ჩასმა   X 

6 კითხვები ღია დაბოლოებით   X 

7 კითხვები - შესაბამისობის დადგენა   X 

8 ბადისებრი შეკითხვები   X 

9 კითხვები მრავალი არჩევითი პასუხით   X 

10 მრავალჯერადი პასუხის შემცველი კითხვები   X 

11 ზეპირი შეკითხვები   X 

12 კითხვები შეზღუდული არჩევანით   X 

13 სტრუქტურირებული შეკითხვები   X 

14 ზეპირი გამოცდები   X 

15 პროექტი X X X 
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6. შეფასების ინსტრუმენტის ფორმის ნიმუშები  

1). შეფასების ინსტრუმენტის აღწერა   

 

 

16 პროფესიული განხილვები X  X 

17 პრაქტიკული სავარჯიშო X  X 

18 როლური თამაში X  X 

19 სიმულაცია X   

20 ფორმულარი  X X  

21 პირადი ინტერვიუ   X 

22 კითხვარი   X 

23 პრეზენტაცია X X X 

24 პორტფოლიო X X  

25 დაკვირვება და დემონსტრირება  X  

26 ტესტი   X 

1.  

საგანმანათლებლო 

დაწესებულების 

დასახელება: 

 

2.  პროგრამის დასახელება: 
 

3.  მოდულის დასახელება: 
 

4.  

სწავლის 

შედეგი/შესრულების 

კრიტერიუმი: 

 

5.  
შეფასების მიმართულება და 

შეფასების ინსტრუმენტი: 

 

6.  დავალების აღწერა: 
 

 

7.  მტკიცებულება: 
 

8.  

შესრულების  კრიტერიუმის 

/სწავლის შედეგის 

დადასტურება: 

 

9.  
განმეორებითი შეფასების 

პირობები 

 

10.  
შეფასების ინსტრუმენტის 

ავტორი/ავტორები:  
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2) პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით  

შესაფასებელი პირი(სახელი, გვარი) 

 

 

თარიღი 

 

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

 

დავალების აღწერა 

დავალების შესრულების ინსტრუქცია 

 

 

 

 

შეფასების ფურცელი (ჩეკ-ლისტი) 

დავალების შეფასების კრიტერიუმი 
შეფასება 

დიახ არა 

1.  
  

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

 

3) შესრულების  კრიტერიუმის /სწავლის შედეგის დადასტურება: 

შესაფასებელი პირი(სახელი, გვარი) 

 

 

თარიღი 

 

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

 

სწავლის შედეგის / შესრულების კრიტერიუმები 

 

 

სწავლის შედეგის / შესრულების 

კრიტერიუმი   დადასტურდა 

სწავლის შედეგი 1 შესრულების კრიტერიუმი 1,2,3 დიახ არა 

სწავლის შედეგი 2 შესრულების კრიტერიუმი 2,3 დიახ არა 
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თავი VII.  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფისა და შეფასების წესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ხარისხის უზრუნველსაყოფად და გასაუმჯობესებლად  

მნიშვნელოვანია  ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე  შეფასების მექანიზმების დანერგვა.  

მუხლი 22.  შეფასების (თვითშეფასების) მექანიზმები, ინდიკატორები და განხორციელების  წესები 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის  შეფასების მიზნით სკოლა-კოლეჯი: 

ა) შეიმუშავებს საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების ფორმას (დანართი #1); შეფასება 

ტარდება გამოკითხვის მეთოდით. შედეგების ანალიზის საფუძველზე ხარისხის მართვისა და 

ინოვაციის  სამსახური  ადმინისტრაციის წინაშე საგანმანათლებლო პროგრამის  შემდგომი სრულყოფის 

მიზნით წარადგენს რეკომენდაციებს;                                                                                                                                                                                      

ბ)  შეიმუშავებს მოდულის განხორციელების შეფასების ფორმას და უზრუნველყოფს შიდა 

შემფასებლის მიერ მის შევსებას (დანართი #2); შეფასება ტარდება გამოკითხვის მეთოდით. შედეგების 

ანალიზის საფუძველზე ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახური  ადმინისტრაციის წინაშე 

მოდულის/კალენდარული გეგმის  შემდგომი სრულყოფის მიზნით წარადგენს რეკომენდაციებს;                                                                                                                                                                                      

  გ) შეიმუშავებს პროგრამაში ჩართული პირების, დაინტერესებული მხარეების 

(სტუდენტი, მასწავლებლები, დამსაქმებლებისა და სხვ.) კითხვარებს და ატარებს  პერიოდულ 

გამოკითხვას; შედეგების ანალიზის საფუძველზე ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახური  

ადმინისტრაციის წინაშე სასწავლო პროცესის  შემდგომი სრულყოფის მიზნით წარადგენს 

რეკომენდაციებს;                                                                                                                                                                                      

 

1. პროფესიული მასწავლებლის  შეფასება 

 

1. პროფესიული მასწავლებლის  შეფასების მიზნებია: 

 პროფესიული მასწავლებლის კომპეტენციების დადგენა;   

 პროფესიული მასწავლებლის ძლიერი და სუსტი მხარეების შეფასება; 

 პროფესიული მასწავლებლის დახმარების გაწევა;  

 პროფესიული მასწავლებლის მუდმივი პროფესიული ზრდის უზრუნველყოფა; 

 პროფესიული მასწავლებლის ტრეინინგის საჭიროებების განსაზღვრა;      

 დაწესებულების საკადრო პოლიტიკის მონიტორინგი;  

2. პროფესიული მასწავლებლის შეფასების და თვითშეფასების მიზნით კოლეჯის ხარისხის მართვისა 

და ინოვაციის სამსახური შეიმუშავებს  კრიტერიუმებს (დანართი #3),  შეფასების წესს (დანართი #4) 

და  პროფესიული მასწავლებლის თვითშეფასების ფორმას (დანართი # 5); 

 3. პროფესიული მასწავლებლის შეფასება  სტუდენტის მიერ შეფასების მნიშვნელოვანი მეთოდია, 

რისთვისაც ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახურის ხელმძღვანელი შეიმუშავებს 

პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვის ანკეტა-კითხვარს (დანართი# 6); 

4. სტუდენტების გამოკითხვა ხორციელდება ყოველწლიურად; გამოკითხვა არის ანონიმური და 

აუცილებელია კონფიდენციალურობის დაცვა; 

 5. პროფესიული მასწავლებლის შეფასების, თვითშეფასების და სტუდენტის მიერ პროფესიული 

მასწავლებლის შეფასების შედეგების ანალიზის საფუძველზე ხარისხის მართვისა და 

ინოვაციის სამსახური  ადმინისტრაციის წინაშე პროფესიული მასწავლებლის სასწავლო საქმიანობის  

შემდგომი სრულყოფის მიზნით წარადგენს რეკომენდაციებს. 

 

 

 

2. პროფესიულ სტუდენტთა მოსწრების შეფასება 
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 1. საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორს 

წარმოადგენს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრება; 

 2. სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების ანალიზის შედეგად დგინდება: 

 ა) საგანმანათლებლო პროგრამის და ცალკეული მოდულების სირთულის ხარისხი და დონე; 

 ბ) შეფასებისას გამოყენებული მეთოდების ადეკვატურობა; 

 გ) სტუდენტების მომზადების დონე. 

3. აკადემიური მოსწრების შედეგების ანალიზის შემდეგ ხარისხის მართვისა და ინოვაციის 

სამსახური შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სასწავლო პროცესში არსებული ხარვეზების შემცირებისა 

და აღმოფხვრის მიზნით. 

  

  

 3. დამსაქმებლების გამოკითხვა 

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორს   

წარმოადგენს დასაქმების მაჩვენებელი, რომლის ასამაღლებლად მნიშვნელოვანია დამსაქმებლების 

აზრი. ამ მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეიმუშავებს   დამსაქმებლების გამოკითხვის 

ანკეტა-კითხვარს (დანართი # 7); 

2. დამსაქმებლების გამოკითხვა შეიძლება განხორციელდეს პრაქტიკის კომპონენტის მიმდინარეობისას 

ან მისი დასრულებისას; 

3. გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ხარისხის მართვისა და ინოვაციის 

სამსახური  ადმინისტრაციის წინაშე სასწავლო პროცესის  შემდგომი სრულყოფის მიზნით წარადგენს 

რეკომენდაციებს;                                                                                                                                                                                          
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დანართი # 1  

საგანმანათლებლო პროგრამის  შეფასების ფორმა  

ივსება კურსდამთავრებულის მიერ  

წინამდებარე ფორმა განკუთვნილია კურსდამთავრებულთათვის. გთხოვთ, სწავლების დასასრულს 

შეავსოთ ეს ფორმა და გადასცეთ ის ხარისხის მართვისა და ინოვაციის  სამსახურს. ფორმა ანონიმურია. 

მისი შევსებისას გთხოვთ, იყოთ მაქსიმალურად გულწრფელი და ობიექტური. თქვენი გამოხმაურება 

დაგვეხმარება კიდევ უფრო დავხვეწოთ, შინაარსობრივად გავაუმჯობესოთ და უფრო ეფექტიანი 

გავხადოთ სწავლების პროცესი. გმადლობთ დახმარებისათვის. 1 -ნიშნავს არა,  2-

არადამაკმაყოფილებელი,   3-საშუალო, 4-კარგი, 5-ძალიან კარგი. შემოხაზეთ შესაბამისი შეფასება. 

საჭიროებისამებრ გააკეთეთ კომენტარი.  

გავლილი პროგრამა ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

საფეხური ------------------ სწავლის პერიოდი „------“----------20----- დან „------“--------------20----- მდე  

 

1 
ინფორმაცია პროგრამის შესახებ ადვილად ხელმისაწვდომია 

დაინტერესებული პირებისათვის 
1     2     3     4     5 

2 
პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობა გასაგებია და ლოგიკურად 

დასაბუთებულია 
1     2     3     4     5 

3 
პროგრამაზე ჩარიცხვის პროცედურა არაა ზედმეტად 

გართულებული და სამართლიანია 
1     2     3     4     5 

4 
ადმინისტრაცია არ იყენებს ე.წ. „დამალულ“ გადასახადებს. 

წინასწარვე ცნობილია თუ რა დაჯდება სწავლა ამ პროგრამაზე 
1     2     3     4     5 

5 
სასწავლო გარემო კომფორტულია და პროგრამის მოთხოვნების 

ადეკვატური 
1     2     3     4     5 

6 შესაძლებელია ინტერნეტით და კომპიუტერით სარგებლობა 1     2     3     4     5 

7 ბიბლიოთეკაში არის საჭირო სასწავლო მასალები 1     2     3     4     5 

8 

ადმინისტრაციული პერსონალი და მასწავლებლები არიან 

კეთილგანწყობილნი, სტუდენტებს ექცევიან სამართლიანად 

და თანასწორად, ცდილობენ დახმარებას 

1     2     3     4     5 

9 
სწავლის პროცესში თავს ვგრძნობდი უსაფრთხოდ და 

დაცულად 
1     2     3     4     5 

10 
მასწავლებლები არიან კვალიფიციურები, იციან ის საქმე, რასაც 

გვასწავლიან 
1     2     3     4     5 

11 
ცოდნის შეფასება ხდება გაჭვირვალედ, დამსახურებულად და 

სამართლიანად. გამორიცხულია პროტექციონიზმი 
1     2     3     4     5 

12 
ვებ-გვერდი გამართულად მუშაობს და შესაძლებელია 

ინფორმაციის მოპოვება 
1     2     3     4     5 

13 სტუდენტთა ელექტრონული  ბაზა მუშაობს გამართულად 1     2     3     4     5 

14 

თქვენს მიერ მიღწეული  იქნა პროგრამის სწავლის შედეგების 

შესაბამისი   კომპეტენცია ცოდნისა და გაცნობიერების 

ნაწილში  
1     2     3     4     5 

15 

პროგრამის პრაქტიკის კომპონენტი პროგრამის ადეკვატურია, 

იძლევა პროფესიის პრაქტიკულად დაუფლების 

შესაძლებლობას 

1     2     3     4     5 
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16 
პროგრამის ხანგრძლივობა არაა ხელოვნურად გაზრდილი, 

რეალისტურია 
1     2     3     4     5 

17 
პროგრამის მიღმა სტუდენტური ცხოვრება სკოლა-კოლეჯში 

საინტერესოა და დატვირთულია სხვადასხვა ღონისძიებით 
1     2     3     4     5 

18 ვურჩევ სხვას ისწავლოს ჩვენს სკოლა-კოლეჯში 1     2     3     4     5 

19 
პროგრამის გავლის შედეგად მივიღე ცოდნა და უნარები, რაც 

დამეხმარება დასაქმებაში 
1     2     3     4     5 

20 გავლილი პროგრამის ზოგადი შეფასება 1     2     3     4     5 

 

 

       კომენტარი/რეკომენდაცია (გთხოვთ, მიუთითოთ ყველა შენიშვნა, კომენტარი და 

რეკომენდაცია):      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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დანართი #2 

  

მოდულის და კალენდარული გეგმის შემოწმების ფორმა 

  

 საგანმანათლებლო პროგრამის 

დასახელება 

  

მოდულის დასახელება   

პედაგოგი   

თარიღი   

   

1.     დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაციის სისრულე 

   

შევსებულია ყველა პუნქტი   

არ არის შევსებული შემდეგი პუნქტ(ებ)ი   

ბოლომდე არ არის შევსებული შემდეგი 

პუნქტ(ებ)ი 

  

  

2.     შესაბამისობა მოდულის მიზნებსა და სწავლის შედეგებს შორის 

   

სრული შესაბამისობა   

სრული შეუსაბამობა   

ბოლომდე არ შეესაბამება კურსის მიზნებს   

  

3.     შესაბამისობა სწავლის შედეგებსა და შეფასების მეთოდებს შორის 

  

სრული შესაბამისობა   

სრული შეუსაბამობა   

ბოლომდე არ შეესაბამება კურსის მიზნებს   

   

4.     შეფასების შესაბამისობა დადგენილ წესთან  

  

სრული შესაბამისობა დადგენილ წესთან   

შეუსაბამობა   

    

5.    მოდულის ფორმატი 

  

ფორმატი შეესაბამება კურსის მიზნებს   

ფორმატი არ შეესაბამება კურსის მიზნებს   

   

6.   მოდულის წინაპირობები 

  

წინაპირობები შეესაბამება კურსის 

მიზნებს 

  

წინაპირობები არ შეესაბამება კურსის 

მიზნებს 

  

არ ითვალისწინებს წინაპირობას   
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7.     საკრედიტო სისტემის სწორი გამოყენება 

  

კრედიტები ადეკვატურად ასახავს 

სტუდენტის დატვირთვას 

  

კრედიტები არ შეესაბამება სტუდენტის 

დატვირთვას 

  

თანაფარდობა საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ მუშაობას შორის 

ოპტიმალურია 

  

  

8.     მოდულის შინაარსი 

  

შეესაბამება მოდულის მიზნებს    

არ შეესაბამება მოდულის მიზნებს    

  

9.     ლიტერატურა 

  

შეესაბამება მოდულის მიზნებს   

არ შეესაბამება მოდულის მიზნებს   
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დანართი #3 

 

პროფესიული მასწავლებლის შეფასების კრიტერიუმები   

 

კრიტერიუმი №1. ეფექტიანი დაგეგმვა 

1.1 გეგმას წერს გასაგები, ლოგიკური თანმიმდევრულობით; 

1.2.ლექციებს გეგმავს პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების ადეკვატურად; 

1.3.მოდულისათვის ადგენს ადეკვატურ კალენდარულ გეგმას; 

1.4.თემატიკის შედგენისას ითვალისწინებს მის სირთულეს, რათა თითოეულმა სტუდენტმა შეძლოს 

მასალის წარმატებით დაძლევა; 

1.5.ლექციისათვის ირჩევს სწავლების ადეკვატურ  მეთოდებს და პროცედურებს; 

1.6.ირჩევს თემის ადეკვატურ აქტივობებს სტუდენტისათვის; 

1.7.ახორციელებს სასწავლო გეგმაში დროის ეფექტიან გადანაწილებას; 

1.8. იყენებს მრავალფეროვან სწავლების მეთოდებს, პროცედურებს და სტუდენტთა აქტივობებს. 

1.9.მონაწილეობს სასწავლო პროგრამის შექმნის/ცლილებების შეტანის პროცესში. 

 

კრიტერიუმი 2. მოდულის ეფექტიანი განხორციელება 

2.1.შეისწავლის და აფასებს სტუდენტთა საწყის ცოდნასა და გამოცდილებას; 

2.2.ახდენს სწავლებისათვის საჭირო რესურსების იდენტიფიცირებას; 

2.3.აყალიბებს ლექციის მიზნებს; 

2.4.აქტივობებს გეგმავს თემის შესაბამისად; 

2.5.იყენებს ლექციის შეჯამების ტექნიკას; 

2.6.აძლევს სტუდენტებს დამოუკიდებელ პრაქტიკულ სავარჯიშოებს; 

2.7.ახორციელებს ერთი სახის აქტივობიდან მეორეზე ლოგიკურ, შეუფერხებელ გადასვლას; 

2.8.ამოწმებს თუ რამდენად გასაგებად გადასცა მასალა და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვს შესწორებები 

სწავლების პროცესში; 

2.9.ასაბუთებს კონკრეტული აქტივობის მიზანსა და მოსალოდნელ შედეგს’ 

2.10.იყენებს ადეკვატურ მაგალითებსა და თვალსაჩინოებებს; 

2.11.მეცადინეობებს იწყებს და ამთავრებს დროულად; 

 

კრიტერიუმი 3. კომუნიკაცია სტუდენტებთან 

3.1.პატივს სცემს სტუდენტს; 

3.2.საუბრობს გარკვევით; 

3.3.იყენებს სარკაზმისაგან თავისუფალ, ინფორმაციის გადაცემის სიტყვიერ და არასიტყვიერ ტექნიკას; 

3.4.უსმენს და უპასუხებს სტუდენტის შეკითხვას, სანამ თემას გააგრძელებდეს; 

3.5.იძლევა გასაგებ, დაწვრილებით მითითებებს; 

3.6.იყენებს სტრუქტურირებულ კომენტარებს, რაც ხელს უწყობს ლექციის შეუფერხებელ წარმართვას; 

3.7.იდეებსა და კონცეფციებს აუდიტორიას აწოდებს ლოგიკური თანმიმდევრობის დაცვით; 

3.8.სიტყვიერი და წერითი კომუნიკაციის დროს იყენებს შესაბამის, სწორ ლექსიკურ მარაგს; 

3.9.ახდენს სტუდენტის დამსახურებულ წახალისებას/შექებას. 

3.10.საჭიროებისამებრ იყენებს სტუდენტთან ინდივიდუალურ მიდგომას; 

3.11.საჭიროებისამებრ ეცნობა სტუდენტის პირად საქმეს და პირველად ინფორმაციას. 

3.12.მოითხოვს სტუდენტებისაგან დაწესებულ აკადემიური სტანდარტების დაცვას; 

3.13. ხელს უწყობს სტუდენტთა ჩრთულობას სასწავლო პროცესში.  

 

კრიტერიუმი №4. ცოდნის შეფასების ადეკვატურობა 

4.1.იყენებს გამჭვირვალე და მიზანდასახულ შეფასების მეთოდებს, რაც მოდულის ფარგლებში 

განსავითარებელი სწავლის შედეგების ადეკვატურია; 

4.2.ადექვატულრად იყენებს როგორც განმავითარებელ, ასევე განმსაზღვრელ შეფასებას; 

4.3.ახორციელებს სტუდენტის პროგრესის მონიტორინგს შეფასების სისტემის ანალიზის გზით; 
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4.4.ამზადებს შეფასების ინსტრუმენტებს მოდულის შინაარსის შესაბამისად; 

 

კრიტერიუმი №5. შეფასების ანალიზი სტუდენტთან ერთად 

5.1.შეფასებას თან ურთავს მოკლე წერილობით კომენტარს; 

5.2. შეფაებოს შედეგებს აცნობს სტუდენტებს შეძლებისდაგვარად უმოკლეს ვადებში; 

5.3.იძლევა სტუდენტთან პირისპირ მისი ნაშრომის და შეფასების განხილვის შესაძლებლობას. 

 

კრიტერიუმი №6. სტუდენტის აკადემიური ზრდის მტკიცებულებები 

6.1.განიხილავს და აფასებს მონაცემებს სტუდენტის აკადემიური ზრდის შესახებ; 

6.2.იყენებს ანალიტიკურ მონაცემებს სწავლების მეთოდების კორექტირებისათვის, განსაკუთრებით კი 

უარყოფითი შედეგების შემთხვევაში; 

6.3.მაქსიმალურად ცდილობს შეაგროვოს მტკიცებულებები (საშინაო დავალებები, ტესტები, 

პრაქტიკული სამუშაოები და სხვა დოკუმენტაცია) სტუდენტის მიერ შესრულებული სამუშაოების 

შესახებ, რაც გამოიყენება ცოდნის შეფასებისა და შედეგის მიღწევის დადასტურებისათვის.  

 

კრიტერიუმი №7. პირადი ორგანიზებულობა 

7.1.იყენებს ჯგუფის ორგანიზაციულ ერთეულებს სასწავლო მასალების ეფექტიანი მიწოდების მიზნით; 

7.2.დანიშნულებისამებრ და დადგენილი წესების დაცვით იყენებს სასწავლო მასალებს და სასწავლო 

ტენიკურ საშუალებებს; 

7.3.აქვს მეცადინეობისათვის მომზადების მტკიცებულებები (ლექციის გეგმა, კონსპექტი, 

თვალსაჩინოებები და სხვა); 

7.4.მომზადებულ მასალებს ადვილად ხელმისაწვდომს ხდის სტუდენტებისათვის. 

 

კრიტერიუმი №8. დისციპლინა 

8.1.დისციპლინის დამყარებისას ეყრდნობა ადმინისტრაციულ რეგულაციებს, სკოლა-კოლეჯის 

საგანმანათლებლო პოლიტიკას და კანონმდებლობის მოთხოვნებს; 

8.2.საჭიროების შემთხვევაში აყალიბებს და სტუდენტებს გასაგებად განუმარტავს საკონტაქტო საათებზე 

ქცევის განსაკუთრებულ წესებს; 

8.3.ყოველთვის აკურატულად აღრიცხავს სტუდენტთა დასწრებას საკონტაქტო საათებზე; 

8.4.ახდენს თვითდისციპლინირებული სტუდენტების წახალისებას; 

8.5.კონსტრუქციულად აღკვეთს ქცევის ნორმების დარღვევის ფაქტებს; 

8.6.სტუდენტთა პრობლემების გადაჭრისას სამართლიანობას; 

8.7.სტუდენტებთან იყენებს მინიმალურ, თუმცა სამართლიან და ობიექტურ კრიტიკას. 

 

კრიტერიუმი №9. ინტერპერსონალური ურთიერთობები 

9.1.საჭიროებისამებრ იყენებს სხვადასხვა სამსახურის დახმარებას; 

9.2.სხვა მასწავლებლებს უზიარებს იდეებს, სასწავლო მასალებს ან მეთოდოლოგიას; 

9.3.აწვდის ინფორმაციას ადმინისტრაციასა და შესაბამის სამსახურებს კოლეჯთან დაკავშირებული 

საკითხების შესახებ; 

9.4.ხელს უწყობს სკოლა-კოლეჯში ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნას; 

9.5.თანამშრომლობს მშობლებთან, სტუდენტების ინტერესების სასარგებლოდ; 

9.6.მონაწილეობს მშობელი-მასწავლებლის ურთიერთობების ღონისძიებებში (შეხვედრები მშობლებთან 

და სტუდენტებთან); 

9.7.სხვა მასწავლებლებთან და ადმინისტრაციასთან აქვს კარგი ურთიერთობა; 

9.8.აცნობიერებს სხვათა უფლებებს გააჩნდეთ განსხვავებული აზრები და ფასეულობები; 

9.9.იცავს კონფიდენციალურობას; 

9.10.აქვს არადისკრიმინაციული, მრავალკულტურული და შემწყნარებლური მიდგომები სხვა სქესის, 

რასის, ეთნიკური წარმომავლობის, ენის, რელიგიის და უმცირესობათა მიმართ; 

9.11. იჩენს ყურადღებას განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთა და 

შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ; 
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კრიტერიუმი №10. პიროვნული მოვალეობები 

10.1.იცნობს სკოლა-კოლეჯის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების და ევაკუაციის პროცედურებს, შრომის 

უსაფრთხოების წესებს; 

10.2.პუნქტუალურია; 

10.3.საჭირო ინფორმაციას წარმოადგენს დროულად, ადეკვატური ფორმით; 

10.4.მოვალეობებს ასრულებს დროულად და აკურატულად; 

10.5.მოვალეობებს ასრულებს პროფესიონალურად; 

10.6.იცავს დადგენილ წესებს; 

10.7.პრობლემის გადასაჭრელად იყენებს ადეკვატურ მიდგომებს და ადმინისტრაციას მიმართავს 

თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში; 

10.8.მონაწილეობს სკოლა-კოლეჯის პოლიტიკის და რეგულაციების შემუშავების და განვითარების 

პროცესში; 

10.9. გრძნობს პასუხისმგებლობას სტუდენტთა მოქმედებებზე არასაკონტაქტო დროსაც, შესვენებებზე, 

სკოლა-კოლეჯის  მთელ ტერიტორიაზე. 
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დანართი #4 

პროფესიული მასწავლებლის შეფასების ფორმა 

მასწავლებელი (სახელი, გვარი)   

შეფასების პერიოდი (წელი, სემესტრი)   

კრიტერიუმი №1. ეფექტიანი დაგეგმვა 

შეფასება: ძალიან კარგი,   კარგი,  ვითარდება,  არადამაკმაყოფილებელი,  ვერ ვაფასებ 

შემფასებლის კომენტარი მასწავლებლის  კომენტარი 

    

კრიტერიუმი 2. მოდულის ეფექტიანი განხორციელება 

შეფასება: ძალიან კარგი,   კარგი,  ვითარდება,  არადამაკმაყოფილებელი,  ვერ ვაფასებ 

შემფასებლის კომენტარი მასწავლებლის  კომენტარი 

    

კრიტერიუმი 3. კომუნიკაცია სტუდენტებთან 

შეფასება: ძალიან კარგი,   კარგი,  ვითარდება,  არადამაკმაყოფილებელი,  ვერ ვაფასებ 

შემფასებლის კომენტარი მასწავლებლის კომენტარი 

    

კრიტერიუმი №4. ცოდნის შეფასების ადეკვატურობა 

შეფასება: ძალიან კარგი,   კარგი,  ვითარდება,  არადამაკმაყოფილებელი,  ვერ ვაფასებ 

შემფასებლის კომენტარი მასწავლებლის  კომენტარი 

    

კრიტერიუმი №5. შეფასების ანალიზი სტუდენტთან ერთად 

შეფასება: ძალიან კარგი,   კარგი,  ვითარდება,  არადამაკმაყოფილებელი,  ვერ ვაფასებ 

შემფასებლის კომენტარი მასწავლებლის კომენტარი 

     

კრიტერიუმი №8. დისციპლინა 

შეფასება: ძალიან კარგი,   კარგი,  ვითარდება,  არადამაკმაყოფილებელი,  ვერ ვაფასებ 

შემფასებლის კომენტარი მასწავლებლის  კომენტარი 

     

კრიტერიუმი №9. ინტერპერსონალური ურთიერთობები 

შეფასება: ძალიან კარგი,   კარგი,  ვითარდება,  არადამაკმაყოფილებელი,  ვერ ვაფასებ 

შემფასებლის კომენტარი მასწავლებლის კომენტარი 

     

კრიტერიუმი №10. პიროვნული მოვალეობები 

შეფასება: ძალიან კარგი,   კარგი,  ვითარდება,  არადამაკმაყოფილებელი,  ვერ ვაფასებ 

შემფასებლის კომენტარი მასწავლებლის  კომენტარი 

     

შემფასებელი (ხელმოწერა, თარიღი)   

პროფესიული მასწავლებლის (ხელმოწერა, 

თარიღი) 
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დანართი #5 

პროფესიული მასწავლებლის თვითშეფასება 

სახელი, გვარი --------------------------------------------------------------- 

მოდული --------------------------------------------------------------------- 

სასწავლო წელი, სემესტრი---------------------------------------------------  

შეაფასეთ საკუთარი თავი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით 

1.- არასდროს, 2- იშვიათად, 3- საშუალო სიხშირით, 4- ხშირად, 5- ყოველთვის  

1 ვცდილობ მეცადინეობა იყოს საინტერესო 1     2     3     4     5 

2 
ვსვამ შეკითხვებს, რათა დავრწმუნდე, რომ სტუდენტებისათვის 

ახსნილი მასალა გასაგებია 
1     2     3     4     5 

3 ჩემ მიერ მიცემული დავალებები ახსნილი თემის შესაბამისია 1     2     3     4     5 

4 
სტუდენტებთან ერთად ვახდენ ახსნილი მასალის შეჯამებას და ვაწყობ 

დისკუსიას 
1     2     3     4     5 

5 სტუდენტებს განვუმარტავ, თუ რაში გამოადგებათ ახსნილი მასალა 1     2     3     4     5 

6 მეცადინეობისას ვინარჩუნებ დისციპლინას 1     2     3     4     5 

7 
გასწორებულ ტესტებსა და საშინაო დავალებებს დროულად ვუბრუნებ 

სტუდენტებს 
1     2     3     4     5 

8 სტუდენტებთან განვიხილავ მათ შეფასებებს და ვუსაბუთებ 1     2     3     4     5 

9 კარგად ვიცი ის საკითხები, რასაც ვასწავლი 1     2     3     4     5 

10 
ჩემს მიერ მიცემული საშინაო დავალებები ეხმარება სტუდენტს 

ასხნილი მასალის უკეთ ათვისებაში 
1     2     3     4     5 

11 სტუდენტებს ვაწვდი საჭირო მასალებს და თვალსაჩინოებებს 1     2     3     4     5 

12 სწავლებისას ვიყენებ მრავალფეროვან აქტივობებსა და რესურსებს 1     2     3     4     5 

13 
ვიყენებ ვიზუალურ რესურსებს, რათა სტუდენტებმა უკეთ გაიგონ 

ახსნილი მასალა 
1     2     3     4     5 

14 
სტუდენტებს მივუთითებ შესაბამის ლიტერატურას, რაც მოიპოვება 

ბიბლიოთეკაში, ან ელექტრონულ რესურსებს 
1     2     3     4     5 

15 ვარ  ორგანიზებული 1     2     3     4     5 

16 ვცდილობ წავახალისო სტუდენტისაგან შეკითხვის დასმა 1     2     3     4     5 

17 
მივმართავ სტუდენტთა ინდივიდუალურ და ჯგუფურ მუშაობას 

საკითხების განხილვისას 
1     2     3     4     5 

18 
ვცდილობ სტუდენტთან დავსვა პრობლემა და ვეხმარები, რათა 

დამოუკიდებლად იპოვოს პრობლემის გადაჭრის გზა 
1     2     3     4     5 

19 
სტუდენტს შეუძლია მომმართოს დახმარებისათვის როგორც 

მეცადინეობისას, ისე მეცადინეობის შემდეგ 
1     2     3     4     5 

20 
თვალყურს ვადევნებ სტუდენტის დამოუკიდებელ მუშაობას რათა 

დავრწმუნდე, რომ მან სწორად გაიგო ახსნილი მასალა. 
1     2     3     4     5 

  

მასწავლებლის ხელმოწერა ----------------------------------------------   თარიღი ------------------------ 
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დანართი #6 

პროფესიული მასწავლებლის შეფასება სტუდენტის მიერ 

მასწავლებლის სახელი, გვარი   ---------------------------------------------- 

მოდული ---------------------------------------------------------------------- 

სასწავლო წელი, სემესტრი ---------------------------------------------------  

(გთხოვთ, იქონიოთ მხედველობაში, რომ ეს არ არის ტესტი. გამოკითხვა ანონიმურია. არ დაწეროთ 

თქვენი სახელი და გვარი. გამოკითხვის შედეგები დაგვეხმარება, მეტი რამ გავიგოთ თქვენი ჯგუფის 

და მასწავლებლის შესახებ, რათა გავაუმჯობესოთ სწავლების ხარისხი.) 

შეაფასეთ თქვენი მასწავლებელი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით 

1.- არასდროს, 2- იშვიათად, 3- საშუალო  სიხშირით, 4- ხშირად, 5- ყოველთვის  

1  მასწავლებელი ცდილობს მეცადინეობა გახადოს საინტერესო 1     2     3     4     5 

2 გვაძლევს შეკითხვებს, რათა დარწმუნდეს, რომ ახსნილი მასალა გავიგეთ 1     2     3     4     5 

3 მოცემული დავალებები ახსნილი თემის შესაბამისია 1     2     3     4     5 

4 ახდენს ახსნილი მასალის შეჯამებას და აწყობს დისკუსიას 1     2     3     4     5 

5 განგვიმარტავს, თუ რაში გამოგვადგება ახსნილი მასალა 1     2     3     4     5 

6 მეცადინეობაზე ინარჩუნებს დისციპლინას 1     2     3     4     5 

7 გასწორებულ ტესტებს და საშინაო დავალებებს დროულად გვიბრუნებს 1     2     3     4     5 

8 განიხილავს და გვისაბუთებს ჩვენს შეფასებებს  1     2     3     4     5 

9 კარგად იცის ის საკითხები, რასაც გვასწავლის 1     2     3     4     5 

10 
მის მიერ მოცემული საშინაო დავალებები გვეხმარება ასხნილი მასალის 

უკეთ ათვისებაში 
1     2     3     4     5 

11 გვაწოდებს საჭირო მასალებსა და თვალსაჩინოებებს 1     2     3     4     5 

12 სწავლებისას იყენებს მრავალფეროვან აქტივობებსა და რესურსებს 1     2     3     4     5 

13 იყენებს ვიზუალურ რესურსებს, რათა უკეთ გავიგოთ ახსნილი მასალა 1     2     3     4     5 

14 
გვითითებს შესაბამის ლიტერატურას, რაც მოიპოვება ბიბლიოთეკაში, ან 

ელექტრონულ რესურსებს 
1     2     3     4     5 

15 ორგანიზებულია 1     2     3     4     5 

16 მოსწონს, როცა შეკითხვას ვუსვამთ 1     2     3     4     5 

17 
 საკითხების განხილვისას გვამუშავებს ინდივიდუალურადაც და 

ჯგუფურადაც  
1     2     3     4     5 

18 
სვამს პრობლემას და გვავალებს დამოუკიდებლად ვიპოვოთ პრობლემის 

გადაჭრის გზა 
1     2     3     4     5 

19 
შეგვიძლია მივმართოთ დახმარებისათვის როგორც მეცადინეობისას, ისე 

მეცადინეობის შემდეგ 
1     2     3     4     5 

20 
თვალყურს ადევნებს ჩვენს დამოუკიდებელ მუშაობას, რათა დარწმუნდეს, 

რომ სწორად გავიგეთ ახსნილი მასალა. 
1     2     3     4     5 

21 
ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახურის  წარმომადგენლის 

დასწრებისას იყო თუ არა ლექციის ფორმატი განსხვავებული    
კი           არა 

თუ იყო განსხვავებული გთხოვთ, გააკეთოთ კომენტარი და აღნიშნეთ რა იყო განსხვავებული                                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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დანართი # 7  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  შეფასება დამსაქმებლის მიერ. 

შევსებისას გთხოვთ, იყოთ მაქსიმალურად გულწრფელი და ობიექტური. თქვენი გამოხმაურება 

დაგვეხმარება კიდევ უფრო დავხვეწოთ, შინაარსობრივად გავაუმჯობესოთ და უფრო ეფექტიანი 

გავხადოთ სწავლების პროცესი. გმადლობთ დახმარებისათვის. 

 1- ნიშნავს არა, 2-ნაწილობრივ , 3-სრულად. გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი შეფასება და 

საჭიროებისამებრ გააკეთოთ კომენტარი.  

საგანმანათლებლო  პროგრამა ---------------------------------------------------------------------------------------- 

საფეხური --------------------  

 

1 

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტის მიერ მიღწეული  

იქნება პროგრამის სწავლის შედეგების შესაბამისი   

კომპეტენცია ცოდნისა და გაცნობიერების ნაწილში 

1     2     3      

2 პროგრამის ხანგრძლივობა  რეალისტურია 1     2     3      

3 

პროგრამის პრაქტიკის კომპონენტი პროგრამის ადეკვატურია, 

იძლევა პროფესიის პრაქტიკულად დაუფლების 

შესაძლებლობას 

1     2     3      

4 
პროფესიულ სტუდენტს პროგრამის გავლის შედეგად 

მიღებული ცოდნა და უნარები  დაეხმარება დასაქმებაში 
1     2     3      

5 
სკოლა-კოლეჯში სასწავლო გარემო კომფორტულია და 

პროგრამის მოთხოვნების ადეკვატური 
1     2     3      

6 

პროგრამა უზრუნველყოფილია საინფორმაციო 

ტექნოლოგიური მხარდაჭერით, რომელიც შეესაბამება 

თანამედროვე მოთხოვნებს 

1     2     3     

7 
პედპერსონალი კვალიფიციურია და უპასუხებს თანამედროვე 

მოთხოვნებს 
1     2     3     

8 
ჩემი კომპანია მზად არის მიიღოს სტუდენტები საწარმოო 

პრაქტიკის გასავლელად  
1     2     3      

9 
კურსის დამთავრების შედეგად მიღწეული პროფესიული დონე 

ჩემი კომპანიის მოთხოვნებს შეესაბამება  
1     2     3      

10 
ვურჩევ სხვას, ისწავლოს წმინდა დიმიტრი ყიფიანის 

სახელობის მრავალპროფილიან სკოლა კოლეჯში 
1     2     3      

 

       პროგრამის ზოგადი შეფასება (გთხოვთ, მიუთითოთ ყველა შენიშვნა, კომენტარი და 

რეკომენდაცია):      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

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

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

 

 

დამსაქმებლის ხელმოწერა ----------------------------------------------   თარიღი ------------------------ 

 


