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pedsabWos #1 sxdomaze

S.p.s. “saswavlo centri mermisi"

2015-16 s. w.
S.p.s. saswavlo centri-mermisis saskolo saswavlo gegma
თავი I შესავალი
მუხლი1. Sesavali
1. saskolo saswavlo gegma gamomdinareobs skolis misiidan, Seesabameba
erovnul saswavlo gegmas da mimarTulia swavlis xarisxis gaumjobesebis,
axali ideebis danergvis, adamianuri da materialuri resursis optimaluri
gamoyenebisaken.
2. ეროვნული სასწავლო გეგმის ფუნდამენტური პრინციპი - შედეგზე ორიენტირება,
წარმოადგენს სასკოლო სასწავლო გეგმის ძირითად პრინციპს.
3. სწორედ ამიტომ, სასწავლო გეგმის ფუნდამენტური პრინციპია შედეგზე ორიენტირება,
რაც გულისხმობს მოსწავლეთა აღჭურვას ქმედითი ცოდნით. ეს არსებითი მოთხოვნა
აისახება საგნობრივი პროგრამების სამნაწილიან სტრუქტურაში:
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4. საგნობრივი პროგრამების ზოგადი ნაწილი განსაზღვრავს საგნის სწავლების ამოცანებს
და იმ ძირითად ორიენტირებს, რომლებიც ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებიდან
გამომდინარეობს.
5. საგნობრივი სტანდარტი განსაზღვრავს კონკრეტულ საგნობრივ კომპეტენციებს,
რომელთაც უნდა დაეუფლონ მოსწავლეები დასახული მიზნების მისაღწევად. საგნობრივ
სტანდარტში აღწერილი კომპეტენციები მოიცავს სამი კატეგორიის ცოდნას: ა)
დეკლარატიულს, ანუ სტატიკური ხასიათის ცოდნას, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს
ცოდნის პროცედურულად გამოყენებას. დეკლარატიულია მოსწავლის ცოდნა, თუ მან
იცის კონკრეტული მათემატიკური ოპერაციის წარმოების წესი, თუმცა ვერ იყენებს მას;
ბ) პროცედურულს ანუ დინამიურ ცოდნას, რომელიც ცოდნის გამოყენების, რეალიზების
საშუალებას იძლევა; პროცედურულია მოსწავლის ცოდნა, თუ ის ასრულებს
მათემატიკურ ოპერაციას. პროცედურული ცოდნის ათვისება მრავალჯერადი
გავარჯიშების გზით ხდება და გ) პირობისეულ ცოდნას, ანუ ფუნქციურ ცოდნას,
რომელიც უზრუნველყოფს ცოდნის ადეკვატურად გამოყენებას. პირობისეულია
მოსწავლის ცოდნა, თუ მას შეუძლია დასმული ამოცანის ამოსახსნელად შეარჩიოს
სათანადო მათემატიკური ოპერაცია.

6. ცოდნის სამი კატეგორია

7. საგნობრივი პროგრამების ძირითადი ნაწილის - სტანდარტის ფუნდამენტური
პრინციპია შედეგზე ორიენტირება. მასში სწავლების მიზნები ჩამოყალიბებულია
კონკრეტული შედეგების სახით, ანუ იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების სახით, რომლებიც
უნდა წარმოაჩინოს მოსწავლემ სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ. სტანდარტით
განსაზღვრული შედეგებისა და ინდიკატორების სახით მასწავლებელს ეძლევა
კონკრეტული მითითება იმის შესახებ, თუ როგორ და რა კუთხით უნდა დაამუშავებინოს
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მოსწავლეებს ჩამონათვალში მოცემული შინაარსობრივი საკითხები. ის ერთგვარი
გზამკვლევია, რომელიც მიუთითებს, თუ როგორ უნდა წარიმართოს სასწავლო პროცესი,
რათა მოსწავლეებმა ცოდნა გააზრებულად და საფუძვლიანად შეიძინონ.
8. პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს სავალდებულო და სარეკომენდაციო სასწავლო
საკითხების ჩამონათვალს.
9. saskolo saswavlo gegma damtkicebulia pedagogiuri sabWos sxdomaze
(oqmi #1 02.09 2015 w.)

თავი II საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება
მუხლი 2. სასწავლო წლის კალენდარი
2.1. სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები.
2.2. სასწავლო წლის დაწყების თარიღად 2015-16 სასწავლო წელს
II-XII კლასისათვის
განისაზღვროს 14 სექტემბერი, ხოლო პირველი კლასისათვის - 20 ოქტომბერი.
2.3.საჭიროების შემთხვევაში დასაშვებია ექვს დღიანი სწავლება.
2.4. გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით, გამონაკლისს წარმოადგენს
პირველი კლასი,სადაც გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთია.
2.5. გაკვეთილებს შორის შესვენება არის 5 წუთი, მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის
შესვენება 15 წუთია.
მუხლი 3. მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში
3.1 კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა განსაზღვრულია 30 მოსწავლით.
3.2. კლასში მოსწავლეთა მინიმალური ზღვარი შეიძლება იყოს - 1.
3.3.
მცირეკონტიგენტიან
კლასებში დასაშვებია
კლასკომპლექტების შექმნა
მუსიკის,ხელოვნების,სპორტის გაკვეთილებზე.
მუხლი 4. სკოლის საერთო კულტურა
4.1. სკოლაში დაცული უნდა იქნას ურთიერთპატივისცემისა და თანასწორობის პრინციპები.
4.2. სკოლა ხელს უწყობს სასკოლო საზოგადოების ყველა წევრისათვის თანამშრომლობითი და
შემოქმედებითი გარემოს შექმნას.
4.3. სკოლა ხელს უწყობს სპორტულ,სახელოვნებო, საკლუბო აქტივობებსა და სასკოლო
პროექტებს,რომლებშიც მოსწავლეები,მასწავლებლები და მშობლები იქნებიან ჩართულნი.

თავი III saskolo saswavlo gegma
მუხლი 5. სასკოლო სასწავლო გეგმის დანიშნულება და შემადგენელი ნაწილები
5.1 სასკოლო სასწავლო გეგმა ეფუძნება ეროვნულ სასწავლო გეგმას.
5.2. სკოლა ყოველწლიურად შეიმუშავებს სასკოლო სასწავლო გეგმას.
5.3. ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე ამტკიცებს სასკოლო სასწავლო
გეგმას, პედაგოგიურ საბჭოსთან შეთანხმებით.
5.4. azustebs erovnul saswavlo gegmaSi mocemuli saaTobriv datvirTvas;
5.5 gansazRvravs damatebiT saganmanaTleblo da saaRmzrdelo momsaxurebas.
5.6 . gegmavs saskolo-saganmanaTleblo RonisZiebebs.
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მუხლი 6. saskolo saswavlo gegmis nawilebia:
6.1. skolis misia;
6.2.
erovnuli
saswavlo
gegmiT
gaTvaliswinebuli
damatebiTi
saganmanaTleblo momsaxurebis, CamonaTvali da aRweriloba;
6.3.
erovnuli
saswavlo
gegmiT
gauTvaliswinebeli
damatebiTi
saganmanaTleblo da saaRmzrdelo momsaxurebis CamonaTvali da aRweriloba;
6.4. saskolo saaTobrivi bade;
6.5. sasწავლო masala, maT Soris grifirebuli saskolo saxelmZRvaneloebis
nusxa klasebisa da sagnebis mixedviT;
6.6. erovnul saswavlo gegmaze dayrdnobiT SemuSavebuli individualuri
saswavlo
gegma
specialuri
saganmanaTleblo
saWiroebis
mqone
(sssm)
moswavleTaTvis. (aseTis saWiroebis SemTxvevaSi);
6.7. moswavlis akademiuri miRwevis Sefasebis wesebi,რომელიც განსაზღვრავს
ვადებს და პირობებს გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენისათვის, საშემოდგომო
გამოცდების ჩატარებისათვის და სხვ.
6.8. dazustebuli sadamrigeblo programa.
მუხლი 7. სკოლა კლასის დამრიგებლების მეშვეობით პირველ კრებაზე ახდენს სასკოლო
სასწავლო გეგმის გაცნობას მშობლებისათვის.
მუხლი 8. სასკოლო სასწავლო გეგმა განთავსებულია სკოლის ვებ გვერდზე
www.mermisischool.edu.ge და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული მხარისათვის.
მუხლი 9. skolis misia.
სკოლა მიზნად ისახავს შექმნას ხელსაყრელი პირობები ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო
ღირებულებების

მატარებელი,

თავისუფალი,

ტოლერანტი,

პატრიოტი

პიროვნების

ჩამოყალიბებისათვის. განუვითაროს მოზარდს გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევები,
მისცეს

საჭირო

ჩამოუყალიბოს

ცოდნა,

დაამკვიდროს

ლიბერალურ

და

ჯანსაღი

ცხოვრების

დემოკრატიულ

წესი,

ღირებულებებზე

მოსწავლეებს
დამყარებული

სამოქალაქო ცნობიერება და დაეხმაროს მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს
წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში.
სკოლის მისიაა

სასკოლო საზოგადოებას (მოსწავლე,მასწავლებელი,მშობელი) ბაზარზე

არსებული მაღალი კონკურენციის გამო შესთავაზოს განსხვავებული სერვისი:
1) გახანგრძლივებული სწავლება 18.00 საათამდე გაკვეთილების ადგილზე მოსამზადებლად IVIII კლასში;
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2) ორჯერადი კვება
3) ინგლისური ენის და მათემატიკის გაძლიერებული სწავლება;
4) მეორე უცხო ენის (რუსულის) სწავლება მესამე კლასიდნა;
5) ჭადრაკის წრე პირველი-მეოთხე კლასებში;
6) სწავლების საშუალო საფეხურზე სასკოლო სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნებში
დამატებითი საათების შეთავაზება წრეების სახით.
7) საცურაო აუზის მომსახურება.

მუხლი
10.
erovnuli
saswavlo
gegmiT
gaTvaliswinebuli
damatebiTi
saganmanaTleblo da saaRmzrdelo momsaxurebis CamonaTvali da aRweriloba
skolis misiidan gamomdinare skola moswavleebs sTavazobs
saswavlo gegmiT gaTvaliswinebuli badis zemoT Semdeg momsaxurebas:

erovnuli

dawyebiTi safexuri

klasi

I

II

III

IV

V

VI

maTematika

0.5

-

1

1

1

1

inglisuri ena

3

2

2

2

2

2

რუსული

-

-

2

2

sagani

sabazo - საშუალო safexuri

klasi

VII

VIII

inglisuri ena

2

2

მათემატიკა

1

1

IX

X

XI

3

3

sagani
3
1

1

5

ჯami

3

3
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ეროვნული სასწავლო გეგმის ბადის ზემოთ საათების გაზრდა ემსახურება ეროვნული
სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას.
მუხლი
11.
erovnuli
saswavlo
gegmiT
gauTvaliswinebeli
damatebiTi
saganmanaTleblo da saaRmzrdelo momsaxurebis CamonaTvali da aRweriloba.
skolaSi funqcionirebs გახანგრძლივებული სწავლების ჯგუფები პირველიდან
მერვე კლასის ჩათვლით მომდევნო დღის გაკვეთილების მოსამზადებლად, sagnobrivi
wreebi dainteresebuli moswavleebisaTvis,sagnis ukeT SeswavlisaTvis
წრეობრივი სახით ისწავლება ჭადრაკი I,II,III,IV კლასებში, კვირეული 2 აკადემიური საათი
კლასისათვის. ასევე,
სკოლაში არჩევით სახით ისწავლება ჭადრაკი II კლასში
(ელექტრონული ვერსია).
წრეობრივი სახით მოსწავლეებისათვის შეთავაზებულია ქართული ხალხური ცეკვა.
მუხლი 12. saskolo saaTobrivi bade
Kklasi
saxelmwifo ena
qarTuli ena da literatura
maTematika
maTematika
ucxouri enebi
pirveli ucxouri ეna(ინგლისური)

dawyebiTi safexuri
I

II

III

IV

V

VI

7

7

6

6

5

5

5

5

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

Mmeore ucxo ena(რუსული)
sazogadoebrivi mecnierebebi
Cveni saqarTvelo
samoq. Tavdacva da usafrTxoeba
sabunebismetyvelo mecnierebebi
bunebismetyveleba
2
2
ტeqnologiebi
Ist
0.5
esTetikuri aRzrda
sax. da gamoyenebiTi xelovneba
2
2
Musika
2
2
სporti
Sporti
2
2
sul saaT. raodenoba kviraSi
25.5 25

0.5
3

3

1
1

1
1

1
1

1
1

2
26

2
26.6

1
27

1
27

sabazo da saSualo safexuri
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klasi

VII

VIII

IX

X

XI

XII
prog
ramu
li

abi
turi

saxelmwifo ena
qarTuli ena da lit.

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

6

5

1

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

1

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

maTematika
maTematika
ucxouri enebi
pirveli ucxouri
ena(ინგლისური)
meore ucxouri
ena(რუსული)
sazogadoebrivi mecnierebebi
იstoria
Ggeografia
samoqalaqo ganaTleba
samoq. Tavd. da
usafrTxoeba
sabunebismetyvelo mecnierebebi
sab. mecnierebebis saf-bi

0,5

1
1

0,5

3

Bბiologia

2

2

3

2

1

Fფizika

2

3

2

2

1

Qქimia
Teqnologiebi

2

2

2

3

1

1

1

1
1

1
1

იst
esTetikuri aRzrda
sax. da gamoyenebiTi xel.

1

1

1

Mმusika

1

1

1

1

1

1

სporti
სporti
arCeviTi sagnebi
1.მეწარმეობის საფუძვლები
2. ეკონომიკა და
სახელმწიფო
3. ხაზვა
sul saaT. raod. kviraSi

1

1
28

31.5

34

33

31

18.5

9

sul saaT. raod. kviraSi
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გაკვეთილების განრიგი ცალკე ფაილია - ექსელში

მუხლი 13.
saskolo masalis CamonaTvali, maT Soris grifirebuli saskolo
saxelmZRvaneloebis nusxa klasebisa da sagnebis mixedviT.
1. skola uzrunvelyofs skolaSi arsebuli saganmanaTleblo resursebis
xelmisawvdomobas moswavleebisa da maswavlebelTaTvis.
2. skolas SemuSavebuli aqvs da moswavleebs acnobs skolaSi arsebuli resursiT
sargeblobis wesebs;
3. skolis saganmanaTleblo resursebia:
a) biblioTeka;
b) grifminiWebuli saxelmZRvaneloebi;
g) damxmare literatura;
d) kompiuteruli laboratoria;
e) sagnobrivi laboratoriebi da klas-kabinetebi;
v) sxvadasxva saxis TvalsaCinoebebi (rukebi, plakatebi, modelebi da sxv.)
z) gare resursebi (bunebrivi garemo, istoriuli Zeglebi, muzeumebi da sxv.)
grifminiWebuli
saxelmZRvaneloebidan
saswavlo
procesSi
gamosayenebeli
saxelmZRvaneloebi arCeulia მასწავლებლების mier da damtkicebulia pedagogiuri
sabWos sxdomaze.
4. SerCeuli grifminiWebuli saxelmZRvanelo skolaSi moqmedebs minimum 6 wlis
ganmavlobaSi. gamonaklisi daiSveba mxolod im SemTxvevaSi, Tu:
a) erovnul saswavlo gegmaSi ganxorcieldeba arsebiTi cvlileba, romelic
saxelmZRvaneloebis Secvlas moiTxovs;
b) saxelmZRvanelos saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT CamoerTmeva
grifi.
5. me-4 punqtiT gaTvaliswinebuli SemTxvevaSi skola Tavidan SearCevs Sesabamisi
klasisa da sagnis saxelmZRvanelos dadgenili wesis Sesabamisad.
6. skolis yvela paralelSi iswაvleba erTi da imave saxelmZRvaneloTi;
7. saxelmZRvaneloebis SerCevisas gaTvaliswinebulia ,,grifminiWebuli
saxelmZRvaneloebis
katalogis"^
meSveobiT momzadebuli
saxelmZRvaneloebis Sefasebebi. amasTan, maswavleblebs saSualeba hqondaT
gacnobodnen saxelmZRvaneloebis egzemplarebs.
skolaSi
SerCeuli
da
pedagogiuri
sabWos
mier
damtkicebuli
saxelmZRvaneloebis nusxa ikvreba TvalsaCino adgilze saswavlo wlis dawyebamde
erTi kviriT adre.
გრიფირებულ

სახელმძღვანელოთა

სია

I-XII კლასები
N

საგანი

ავტორები

გამომცემლობა

გამოც.
წელი

კლასი

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი

შ.პ.ს. საგამომცემლო
სახლი "სწავლებანი"

2012

I-XII

გ.გოგიშვილი თ.ვეფხვაძე

გამ.”ინტელექტი“

2012

I-XII

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

მათემატიკა

4

ბუნებისმეტყველება

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი

შ.პ.ს. "ბაკურ სულაკაური"

2012

I-VI

5

საბუნებისმეტყველო მეცნიერების
საფუძვლები

მ. მაყაშვილი, რ. ქუთელია, ი.
გიბერია, მ. ბოჭორიშვილი

შ.პ.ს. "ბაკურ სულაკაური"

2012

VII

6

სახ. და გამოყენ. ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი

შ.პ.ს."გამომცემ.
მერიდიანი"

2012

I-VI

8

7

სახ. და გამოყენებითი ხელოვნება

შ.პ.ს. გამომცემლობა
"დიოგენე"

2012

VII-IX

8

ინგლისური ენა
დ1; დ2; დ3; დ4; დ5; დ6.

მeri Boueni,
Liz Hokingi

"Mმaკmilaნ"

2012

I-VI

9

ინგლისური ენა

Karolin Kramz, Briji Vinei,
...
Jona Teilor - Knouels,
karolin Barachough, Eleine
Boyol, ...

Oxford University
Press

2012

VII-IX

10

11

ინგლისური ენა
Aაქtivate A2
Aაქtivate B1
Aაქtivate B1+
რუსული ენა

Oxford Uუniversity
Press

2012

X-XII

artanuji

2012

III-IV

12

რუსული ენა

მ.აია ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე,
თ. ჩიმაკაძე.

შ.პ.ს. გამომცემლობა
"არტანუჯი"

2012

VII-XII

13

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე,

შ.პ.ს. "ინტელექტი"

2012

I-IX

14

ისტორია

ლ. ფირცხალავა,გ. სანიკიძე, გ.
gორდეზიანი

შ.პ.ს. "ბაკურ სულაკაური"

2012

VII-XII

15

გეოგრაფია

შ.პ.ს. "ბაკურ სულაკაური"

2012

VII-XI

ქიმია

მ. ბლიაძე, გ. ჭანტუ რია, დ.
კერესელიძე
ზ. სეფერთელაძე
მ. ვარდიაშვილი

16

2012

VIII-XI

17

ფიზიკა

გ. გედენიძე ე. ლაზარაშვილი

2012

VIII-XI

18

ბიოლოგია

შ.პ.ს. გამომცემ.
"ინტელექტი"
შ.პ.ს.
გამომცე.."ინტელექტი"
შ.პ.ს. საგამომცემლო
სახლი "ტრიასი"

2012

VIII-XI

19

ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

V; VI

20
21
22

ჩვენი საქართველო

სამოქ. თავდაცვა და უსაბრთხ.

23

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის
უსაფრთხოება

ნ. კუნჭულია, მ. მეხაშიშვილი,
ნ. მიქაბერიძე

ბარსეგოვა

ე. ზაალიშვილი, თ.
იოსებაშვილი

სამოქალაქო განათლება

ნ. ჯამასპიშვილი

შ.პ.ს. გამომცემლობა
"დიოგენე"

2012

მ. სურგულაძე და სხვები

შ.პ.ს. "ლოგოს პრესი"

2012

V;VI

გამ.“სიდი“

2012

IX-X

ნ. ტალახაძე

"სიდი" ეკონომიკური
განათლება

2012

IV;VIII;
XII;

ნ. სააკაშვილი

შ.პ.ს. "მვპ"

2011

XI

ტალახაძე, ქალდანი…

თავი IV. მოსწავლის შეფასების სისტემა
მუხლი 14. moswavlis Sefasebis მიზანი,პრინციპები და მიდგომები
1. skolaSi Sefasebis mizania swavla-swavlebis xarisxis marTva, rac
gulisxmobs erTis mxriv, swavlis xarisxis gaumjobesebas, xolo meore mxriv
swavlis xarisxis gakontrolebas. pirveli dakavSirebulia swavlis procesTan,
meore -SedegTan. skolaSi akademiuri miRwevis Sefaseba xSiria da mravalmxrivi,
rac xels uwyobs moswavleTa mravalmxriv ganviTarebas.
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2. moswavle fasdeba sxvadsaxva formiT (ese, proeqti, zepiri gamosvla,
eqsperimenti, warmodgena, weriTi davaleba, testireba da sxv).
3. მოსწავლემ წინასწარ უნდა იცოდეს რა კრიტერიუმებით ფასდება მისი სასწავლო
აქტივობა.
4. სასწავლო აქტივობების შეფასების რუბრიკები განთავსებულია სკოლის ვებ გვერდზე.
Mუხლი 15. განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება
1. skolaSi gamoiyeneba ori tipis Sefaseba: განმსაზღვრელი,განმავითარებელი
2. ganmsazRvreli, adgens moswavlis miRwevis dones erovnuli saswavlo gegmiT
gansazRvrul miznebTan mimarTebaSi, akontrolebs swavlis xarisxs; განმსაზღვრელ
შეფასებაში იწერება ქულა.
3.
ganmaviTarebeli,
romlis
mizania
swavlis
xarisxis
gaumjobesebis
uzrunvelyofa, TiToeuli moswavlis ganviTarebisaTvis swavlebis procesSi
xelSewyoba;
maTi
ganviTarebis
dinamikis
gakontroleba. ganmaviTarebeli
Sefasebisas gamoiyeneba sityvieri komentari, rCeva-darigeba, TviTSefasebisa da
urTierSefasebis sqema, დაკვირვების ფურცელი da sxva.
4. განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებების აღწერილობა

მიზანი

განმავითარებელი
სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება;
მოსწავლის განვითარების
ხელშეწყობა

შეფასების
საგანი
შეფასების
შედეგად
მიღებული
გადაწყვეტილ
ება
წარმარტების
კრიტერიუმებ
ის
განსაზღვრა

სწავლის პროცესი

შეფასების
საშუალებები

თვით/ურთიერთშეფასების
რუბრიკა;
კითხვარი;
სიტყვიერი (ზეპირი/წერილობითი)
კომენტარი;
უნარის განვითარების დონის
აღწერა.

განმსაზღვრელი
სწავლის ხარისხის გაკონტროლება;
მოსწავლის მიღწევის დონის დადგენა
ეროვნული სასწავლო გეგმით განსა
ზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში;
აკადემიური მოსწრების დონის
განსაზღვრა
სწავლის შედეგი

წინსვლის ხელშესაწყობად
განსხვავებული აქტივობის შერჩევა,
სწავლების სტრატეგიის შეცვლა,
რჩევა-დარიგების მიცემა და სხვ.

მომდევნო ეტაპზე (კლასში/საფეხურზე)
დაშვება/არდაშვება

კონკრეტული მოსწავლის წინსვლის
საფუძველზე (საკუთარ
მიღწევებთან მიმართებით - რა
დონეს ფლობდა, რა დონეს ფლობს)

იმის საფუძველზე, თუ რამდენად
მიაღწია სტანდარტით განსაზღვრულ
შედეგებს (ყველასათვის საერთო,
სტანდარტით დადგენილ ნორმასთან
მიმართებაში)
ქულა
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მუხლი 16. moswavleTa akademiuri miRweviს დონეები და შეფასების სისტემა
1 მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები
fasdeba aTquliani sistemiT, xuTi donis
mixedviT.
2. I - IV klasebSi moswavle ar fasdeba qulebiT. am klasebSi semestris bolosa da
wlis bolos klasis damrigebelma sakuTari da sxva maswavleblisgan miRebuli
informაciis safuZvelze, unda daweros mokle, Semajamebeli werilobiTi Sefaseba,
romelSic daaxasiaTebs moswavles, aRniSnavs mis warmatebebs da miuTiTebs, raSi
sWirdeba moswavles gavarjiSeba sakuTari SesaZleblobebis ukeT gamosavlenad.

3.

V-XII კლასებში მოსწავლეთა შეფასება ხუთდონიანია, ათბალიანი სისტემით.

qulebi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Sefasebis doneebi
maRali
saSualoze maRali
saSualo
saSualoze dabali
dabali

4 . moswavle fasdeba erovnuli saswavlo gegmiT gaTvaliswinebul
rogorc savaldebulo, aseve arCeviT sagnebSi;
5. saganSi ,,sporti" და „საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება“ moswavle
fasdeba CaTvlis sistemiT (CaeTvala/ar CaeTvala);
6. damatebiTi savaldebulo sagnebis Sefaseba ar iangariSeba wliuri qulis
gamoTvlisas;
7. moswavle ,,abituris saaTis" farglebSi fasdeba mxolod ganmaviTarebeli
SefasebiT.
მუხლი 17. საგნის სემესტრული ქულის შემადგენელი კომპონენტები
1 semestris manZilze moswavleebi fasdebian sam komponentSi:
a) saSinao davaleba;

b) saklaso davaleba; g) Semajamebeli davaleba.

2. Sefasebis samive komponents erTnairi wona aqvs.
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3. საშინაო და საკლასო დავალებები ფასდება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე
განმავითარებელი შეფასებით.
4. standartis moTxovna Sesabamisad tardeba mravalgvari Semajamebeli
davalebebi (Txzuleba,moxseneba,referati,proeqti, savele-gasvliTi samuSao,
laboratoriuli kvleva,saxviTi da gamoyenebiTi xelovnebis nimuSi da sxv).
5. moswavle valdebulia Seasrulos klasSi Catarebuli yvela Semajamebeli
davaleba. (saskolo saaTobrivi badiT gansazRvruli).
6. Tu moswavle ar Seasrulebs romelime Semajamebel davalebas gacdenis
gamo, skola aZlevs mas gacdenili davalebis aRdgenis saSualebas.
7. Semajamebeli samuSaos aRdgenis wesi
skolaSi gamocxadebidan ori kviris vadaSi, moswavle valdebulia
gancxadebiT mimarTos skolis direqcias samuSaos aRdgenis TxovniT da
Tanxmobis შემდეგ, Seasrulos gacdenili Semajamebeli samuSao igive wesiT,
rogorc is Seasrula sxva Tanaklaselma, romelic eswreboda im Semajamebel
samuSaos. saWiroebis SemTxvevaSi (moswavlis Txovna zepiri an werilobiTi
formiT) maswavlebeli valdebulia moswavles gauwios konsultacia. Semajamebeli
samuSaos
Txovnis
gancxadeba
inaxeba
sagnis
maswavlebelTan.
gacdenili
Semajamebeli davaleba anazRaurdeba semestris damTavrebamde.
8. TiToeuli maswavlebeli valdebulia
Seagrovos da Seinaxos mis mier
klasSi Catarebuli Semajamebeli davalebis
Catarebis damadasturebeli
dokumentacia. aRniSnul dokumentaciaSi warmodgenili unda iyos: standartis is
Sedegi/Sedegebi,romlis Sefasebasac emsaxureboda konkretuli Semajamebeli
davaleba; kriteriumebi, romliTac Sefasda es davalebebi; moswavleebis mier
Sesrulebuli da maswavleblis mier Sefasebuli samuSaos ramdenime nimuSi an
Sesrulebuli samuSaos amsaxveli vizualuri masala. TiToeuli klasis
moswavleTa mier miRebuli qulebi.
Mmuxli 18. ganmsazRvreli Sefasebis qulaTa saxeobebi
skolaSi gamoiyeneba ganmsazRvreli Sefasebis Semdegi saxeobebi:
a) sagnis mimdinare da Semajamebeli qulebi - saSinao, saklaso da
Semajamebeli komponentis qulebi, romlebsac moswavle iRebs semestris
ganmavlobaSi;
b) saklaso,saSinao da Semajamebeli davalebebis Sefaseba mocemulia
Sefasebis rubrikebSi

სასწავლო ცენტრი - მერმისის საგნობრივი შეფასების რუბრიკები

ხელოვნება
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საშინაო დავალება

საკლასო სამუშაო

შემაჯამებელი

თხრობა

თხრობა

ტესტი

რეფერატი

პრეზენტაცია

განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკების კრიტერიუმები:
თხრობა
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მთავარი აზრის შესახებ, გამოხატავს საკუთარ
პოზიციას და ამყარებს არგუმენტებით (2 ქულა);
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და იყენებს შესაბამის ლექსიკას (2 ქულა);
 ადგენს და იყენებს მოკლე ჩანაწერს (გეგმა) (2 ქულა);
 საუბრობს თანმიმდევრულად და მხოლოდ კონკრეტულ თემაზე (2 ქულა);
 იცავს დროის ლიმიტს(2 ქულა);
რეფერატი
 ირჩევს თემას და ადგენს გეგმას (1 ქულა)
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას, მთავარ აზრს (2 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს დამხმარ მასალას/ლიტერატურეს; (2 ქულა)
 წერს შესაბამის ფორმატში (1 ქულა);
 ავლებს პარალელებს და აკეთებს დასკვნას (2 ქულა)
 გამოხატავს საკუთარ პოზიციას და ამყარებს არგუმენტებით (2 ქულა)
პრეზენტაცია
 თემა პასუხობს სათაურს (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და მკაფიოდ აყალიბებს აზრს. იყენებს
მიმიკას, ინტონაციას ფლობს აუდიტორიას (3 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს განსხვავებულ წყაროებს, დამხმარე მასალას/ლიტერატურას,
თვალსაჩინოებებს (3 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)
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Semajamebeli muSaobis Sefasebis rubrika fizikaSi

Sedegebi

1-2 qula
dabali

informaciis
gaxsenebaze
orientirebuli
davalebebi
(daxuruli
kiTxvebi)

ar
icis masala,
Sesabamisad
saerTod ver
pasuxobs
umartives
kiTxvebs
ver pasuxobs

Codnis siRrmeze
orientirebuli
davalebebi
(Ria kiTxvebi)

weriT samuSaoebSi
codnisa da unarCvevebis
gamomJRavnebis
unari

ver asrulebs
damoukideblad
weriT
davalebebs

3-4 qula
saSualoze
dabali
Aar icis masala,
Sesabamisad
Znelad pasuxobs
umartives kiTxvebs

5-6
saSualo

7-8
saSualoze maRali

icis, magram
aramyarad;
uWirs
dasabuTeba

Fflobs
informacias,
Magram uSvebs
garkveulSecdomeb
s

pasuxobs,
magram
uSvebs
mniSvnelovan
Secdomebs

uWirs
sakuTari
mosazrebis
dasabuTeba

asabuTebs sakuTar
mosazrebebs,
magram uSvebs
garkveul
Secdomebs

uWirs
damoukideblad
weriT davalebebis
Sesruleba

cdilobs
maqsimalurad
gamoamJRavnos
Tavisi
codna

iyenebs codnas
garkveuli
SecdomebiT

ქიმია

საშინაო დავალება

საკლასო სამუშაო

შემაჯამებელი

ექსპერიმენტი

პრეზენტაცის

ტესტი

ექსპერიმენტი
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sr

i

s

iy

წერითი დავალება

დამოუკიდებელი

საკონტროლო

სამუშაო

განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკების კრიტერიუმები
ექსპერიმენტი
 აკეთებს გეგმას (1 ქულა)
 გამოითვლის ექსპერიმენტით შესაძლო შედეგებს (აწარმოებს გამოთვლებს, გამოთქვამს
ვარაუდებს) (3 ქულა)
 იცავს უსაფრთხოების ნორმებს, გეგემავს ექსპერიმენტს (2 ქულა)
 იყენებს შესაბამის გრაფიკებს, სიმბოლოებს და ტერმინოლოგიას შედგების
გადმოსაცემად (1 ქულა)
 მსჯელობს ექსპერიმენტის შედეგებზე (აღწერს, აკეთებს დასკვნას) (3 ქულა)
დამოუკიდებელი სამუშაო
 ავლენს დამოუკიდებელი აზროვნების უნარს, პოულობს პრობლემის გადაჭრის
მართებულ გზას (3 ქულა)
 სიზუსტით აღწევს დასახულ მიზანს (4 ქულა)
 იცავს წერის კულტურას (2 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (1 ქულა)
პრეზენტაცია
 თემა პასუხობს სათაურს (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და მკაფიოდ აყალიბებს აზრს. იყენებს
მიმიკას, ინტონაციას ფლობს აუდიტორიას (3 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს განსხვავებულ წყაროებს, დამხმარე მასალას/ლიტერატურეს,
თვალსაჩინოებებს (3 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)
წერითი დავალება
 ასრულებს სავარჯიშოებს სრულყოფილად (4 ქულა)
 პოულობს პრობლემის გადაჭრის მართებულ გზას (4 ქულა)
 იცავს წერის კულტურას (2 ქულა)
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ბიოლოგია
ქულები

შეფასების დონეები

0-1-2

 ვერ ასრულებს შემაჯამებელ დავალებებს.
 აუთვისებელი დარჩა განვლილი მასალის უმეტესობა.

3

 დასახული მიზნების ნაწილი ელემენტარულ დონეზეა
მიღწეული,ნაწილი მიუღწეველია.

4

 განვლილი მასალის ნაწილი ათვისებულია ელემენტარულ დონეზე.

5

 განვლილი მასალა დამაკმაყოფილებელ დონეზეა ათვისებული.

6

 განვლილი მასალის ნაწილი ათვისებულია ელემენტარულ დონეზე,
ნაწილი - საშუალო დონეზე.

7

 განვლილი მასალა ათვისებულია საშუალო დონეზე,დასახული
მიზნები მიღწეულია საშუალო დონეზე.

8

 განვლილი მასალის ნაწილი ათვისებულია დამაკმაყოფილებელ
დონეზე, ნაწილი - მაღალ დონეზე.
 დასახული მიზნის ერთი ნაწილი დამაკმაყოფილებელ დონეზეა
მიღწეული,ნაწილი - მაღალ დონეზე.

9

 განვლილი მასალის უმეტესობა ათვისებულია მაღალ დონეზე.
 დასახული მიზნის უმეტესობა მიღწეულია მაღალ დონეზე.

10

 განვლილი მასალა ათვისებულია მაღალ დონეზე.
 დასახული მიზნი მიღწეულია მაღალ დონეზე.
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შერეული ტიპის სავარჯიშოების შეფასების რუბრიკა
კრიტერიუმები

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

სააზროვნო უნარ - ჩვევები

ვერ ახერხებს

ვერ ახერხებს

ხარვეზებით

ძირითადად

სრულფასო

გაკვეთილზე

გაკვეთილზე

ახერხებს

ახერხებს

ვნად

ნასწავლი

ნასწავლი

გაკვეთილზე

გაკვეთილზე

ცნებების და

ცნებების და

ნასწავლი

ნასწავლი

საკითხების

საკითხების

ცნებების და

ცნებების და

ტრანსფერს.

ტრანსფერს.

საკითხების

საკითხების

ტრანსფერს.

ტრანსფერს.

მიღებულიცოდნისშენარჩუნება,
გაგებაგააზრებადაცოდნისაქტიურიგამ
ოყენებასხვადასხვასიტუაციაში;

პრობლემების გადაჭრის უნარ-

არ შეძლია

ვერ შეძლო

სწორად გაიგო

ნაწილობრივ

სრულფასო

ჩვევები.

ინფორმაციის

შესაბამისიინფ

პრობლემის

შეძლო

ვნად

ამოკრება,

ორმაციისამოკ

ამოსახსნელი

პრობლემისამოსა

რება,

პირობა, მაგრამ

ხსნელიპირობები

ხერხების

ს, ხერხების,

გარკვეულიპრობლემისამოსახსნ
ელიპირობების,

შემოწმებადაშ
ეფასება.

შემოწმებადაშე
ფასება.

ხერხებისანდამხმარესაშუალებებ

მოფიქრება
გაუჭირდა.

ისმოფიქრება-მოძიება,

საშუალებებისმოძ
იება და
გამოყენება.

შესაბამისიინფორმაციისამოკრებ
ა;
შედეგებისშემოწმებადაშეფასება.
კვლევის უნარ-ჩვევები.

ვერ იყენებს

ნაწილობრივ

მონაცემთა

მონაცემთა

სრულფასო

იყენებს

შეგროვების

შეგროვების

ვნად

სწორი გზა

სწორი გზა

აირჩია. მაგრამ

აირჩია.ნაწილობრ

სქემებს,

ვერ შეძლო

ივ შეძლო

ცხრილებსდად

ინფორმაციისსრ

ინფორმაციისმოპ

იაგრამებს

ული მოპოვება

ოვება

სამუშაო ან

სამუშაო ან

პასუხისმგებლობ

პასუხისმგებლობ

სრულფასო

ამოცანა არ

ამოცანა

ით მოეკიდა

ით მოეკიდა

ვნად

არის

ნაწილობრივ

სამუშაოს.

სამუშაოს.

შესრულებულ

ამოცანა ან

ამოცანა ან

ია.

სამუშაო

სამუშაო კარგად

ნაწილობრივად

რის

გრაფიკებს,
მონაცემთა შეგროვების სწორი
გზის არჩევა.გრაფიკებიდან,
სქემებიდან,

სქემებს,
ცხრილებსდა
დიაგრამებს

ცხრილებიდანდადიაგრამებიდა

გრაფიკებს,

ნსაჭიროინფორმაციისმოპოვება
დაგამოყენება
სოციალური უნარ- ჩვევები.

პასუხისმგებლობის საკუთარ

შესრულებულ

თავზე აგება,სამუშაოს ან

ი.

ამოცანის შესაბამისად
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შესრულება.

არის

შესრულებული.

შესრულებული.

კომუნიკაციის უნარ- ჩვევები

არ იყენებს

არ იყენებს

იყენებს

კარგად იყენებს

სრულფასო
ვნად

თანამედროვესაინფორმაციოდას
აკომუნიკაციოტექნოლოგიების
გამოიყენება
შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები

არ

არ

გამოუვლენია

გამოუვლენია

არ გამოუვლენია

ნაწილობრივ

სრულფასო

გამოავლინა

ვნად

ახლებურიკავშირებისადაშეხამე
ბებისპოვნა.

პროექტის შეფასების რუბრიკა

თარიღი

კვლევითი

პროექტი

:
ქულა
შეფასების
კრიტერიუმები
1.პროექ

2.კვლე

3.საკი

4.კვლე 5.მონა

6.ანალ

7.პრეზ

ქულათა

ტის

ვის

თხთან

ვის

ცემები

იზი

ენტაც

მაქსიმალური

მიზანი

გეგმის

დაკავშ ჩატარ

ს

და

ია

რაოდენობა

აღრიც

დასკვნ

ხვა

ის

0-2

10

შემუშა ირებუ
ვება

ება

ლი
ინფორ

გაკეთე

მაციის

ბა

მოძიე
ბა

0-1

0-1

0-1

0-2

0-1

0-2
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1-2

1

0

1

0

0

0

1

3

3-4

1

0

1

0

1

0

1

4

5

1

1

1

0

1

0

1

5

6

1

1

1

1

0

1

1

6

7

1

1

1

1

1

1

1

7

8

1

1

1

1

1

1

2

8

9

1

1

1

2

1

1

2

9

10

1

1

1

2

1

2

2

10

ზეპირიშემაჯამებელი დავალების შეფასების რუბრიკა
ქულები

პირობასთან შესაბამისობა
იცავს დროის ლიმიტს
იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (მოსაზრება,
არგუმენტები, დასკვნა)

0-1
0 - 0,5 - 1

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები
გასაგებად აყალიბებს მოსაზრებას და თანამიმდევრულად
ავითარებს მას

0 – 1- 2

მოჰყავს ადეკვატური არგუმენტები და მაგალითები

0 - 1- 2

გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა

0-1

ენობრივი უნარ-ჩვევები
ადეკვატურად იყენებს ზეპირი მსჯელობისათვის
დამახასიათებელ არავერბალურ საშუალებებს (მაგ.,
ჟესტიკულაციას, ინტერვალს საუბარში, ხმის სხვადასხვა

0-1
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დონეს და ა.შ.)
იყენებს მსჯელობითი ტექსტისათვის დამახასიათებელ
ენობრივ-გრამატიკულ ფორმებსა და ენობრივ
კონსტრუქციებს (მაგ. განკერძოებულ სიტყვებს,
გამოთქმებს, ჩართულს, პირობით-შედეგობით
კონსტრუქციას და ა.შ.)

0-1

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები
აქვს საინტერესო მოსაზრებები, მოჰყავს ორიგინალური
არგუმენტები, მაგალითები

0-1

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობაა 10

მათემატიკა

საკლასო სამუშაოს შეფასების სქემა
კრიტერიუმი

10-9

8-7

6-5

4-3

მაღალი

საშუალოზე მაღალი

საშუალო

საშუალოზე დაბა

საგაკვეთილო

გაკვეთილზე აქტიურია,

გაკვეთილზე უმეტესად

გაკვეთილში ჩართულია

საგაკვეთილო პრო

პროცესში მოსწავლის

ყურადღებით უსმენს

აქტიურია,

ნაწილობრივ, უჭირს

ნაწილობრივაა ჩა

აქტიურობა, მოსმენის

მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ

მობილიზებული, უსმენს

ყურადღების კონცენტრირება,

უჭირს ყურადღებ

კულტურა,

ნორმებს

მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ

იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს,

კონცენტრირება,

ნორმებს

ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

ეთიკის ნორმებს

მობილიზება,
ეთიკური ნორმების
დაცვა
წაკითხული

კარგად ახერხებს შეაჯამოს,

კარგად ახერხებს შეაჯამოს

ნაწილობრივ ახერხებს

ნაწილობრივ ახერ

ინფორმაციის

გააანალიზოს წაკითხული

წაკითხული ინფორმაცია,

შეაჯამოს წაკითხული

შეაჯამოს წაკითხ

შეჯამების უნარი,

ინფორმაცია, ჯგუფის

ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს

ინფორმაცია, ჯგუფის

ინფორმაცია, არ

ჯგუფში მუშაობა,

მუშაობაში შეაქვს

წვლილი, თანამშრომლობს

მუშაობაში ზოგჯერ შეაქვს

თანამშრომლობს

თანამშრომლობა

მნიშვნელოვანი წვლილი,

ჯგუფის სხვა წევრებთან

წვლილი, თანამშრომლობს

სხვა წევრებთან

თანამშრომლობს ჯგუფის

ჯგუფის სხვა წევრებთან

სხვა წევრებთან
დისკუსიაში

აქტიურად მონაწილეობს

მონაწილეობს დისკუსიაში,

მონაწილეობს დისკუსიაში,

ან არ მონაწილეო

მონაწილეობა,

დისკუსიაში, დასმული

დასმული კითხვები

დასმული კითხვები ზოგჯერ

დისკუსიაში, ან დ

კითხვების დასმა და

კითხვები მიზნობრივი და

მიზნობრივი და

არამიზნობრივი და

კითხვები უმეტეს

დასმულ კითხვებზე

შინაარსიანია, კითხვებზე

შინაარსიანია, პასუხობს

უშინაარსოა, ვარ იცავს

არამიზნობრივი დ

პასუხი, კამათის

პასუხობს დასაბუთებულად.

კითხვებზე

კამათის წესებს

უშინაარსოა. არ ი

დასაბუთებულად. იცავს
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წესების დაცვა

იცავს კამათის წესებს

კამათის წესებს

კამათის წესებს

საკუთარი

კარგად ახერხებს საკუთარი

ახერხებს საკუთარი

ახერხებს საკუთარი

ნაწილობრივ ახერ

მოსაზრების გამოთქმა

მოსაზრების გამყარებას

მოსაზრების გამყარებას

მოსაზრების გამყარებას

საკუთარი მოსაზრ

ფაქტებსა და

არამხოლოდ ფაქტებითა და

ფაქტებითა და

მწირი ფაქტებითა და

გამყარებას მწირი

არგუმენტებზე

არგუმენტებით, არამედ

არგუმენტებით, საკითხის

არგუმენტებით, საკითხის

ფაქტებითა და

დაყრდნობით.

პარალელებითა და

დასმისას კონკრეტულია

დასმისას არაკონკრეტულია

არგუმენტებით, ს

საკითხის

ანალიზით. საკითხის

დასმისას

კონკრეტულობა

დასმისას კონკრეტულია

არაკონკრეტული

საშინაო დავალების შეფასების სქემა
კრიტერიუმი

10-9

8-7

6-5

4-3

მაღალი

საშუალოზე მაღალი

საშუალო

საშუალოზე დაბა

მათემატიკური

სწორად დაეფექტურად

იყენებს ყველა

იყენებს მათემატიკური

არაადეკვატურად

ცნებებისა და

იყენებს ყველა მათემეტიკურ

მათემეტიკურ ცნებასა და

ცნებებისა და დებულებების

ზოგიერთ მათემა

დებულებების

ცნებასა და დებულებას

დებულებას

ნაწილს

ცნებასა და ტერმი

კავშირებისა და

სწორად და ეფექტიანად

აღწერს და იყენებს კავშირს

აღწერს კავშირს სხვადასხვა

ამოიცნობს ორ

მიმართებების

აღწერს და იყენებს კავშირს

სხვადასხვა მათემატიკურ

მათემატიკურ ობიექტებსა

განსხვავებული ფ

დადგენა

სხვადასხვა მათემატიკურ

ობიექტებსა თუ

თუ პროცედურებს შორის

წარმოდგენილ, იდ

ობიექტებსა თუ

პროცედურებს შორის

გამოყენება

მათემატიკურ ობ

პროცედურებს შორის
ამოცანის ამოხსნის

კომპლექსურ ( რთულ)

კომპლექსურ ( რთულ)

ჭრის მარტივ მათემატიკურ

სრულად ვერ აღი

გზა და მისი

პრობლემას ყოფს

პრობლემას ნაწილობრივ

პრობლემას სტანდარტული

დავალების შინაა

რეალიზება

საფეხურებად, მარტივ

ყოფს საფეხურებად, მარტივ

მიდგომებისა და

უჭირს მარტივი

ამოცანებად და ჭრის

ამოცანებად და ჭრის

პროცედურების გამოყენებით

მათემატიკური პრ

ეტაპობრივად (ამოხსნა), მათ

ეტაპობრივად (ამოხსნა),

შორის სტანდარტული

მაგრამ ხარვეზებით

გადაჭრა

მიდგომებისა და
პროცედურების
გამოყენებით
გამოთვლები

პრობლემის გადაჭრისთვის

პრობლემის გადაჭრისთვის

გამოთვლები შეიცავს

პრობლემის გადა

ირჩევს და იყენებს

ირჩევს გამოთვლების რაიმე

ტექნიკურ ხარვეზს

შეიცავს გამოთვლ

გამოთვლების ოპტიმალურ

გზას, გამოთვლები

ძირითად ნაწილს

ხერხს, გამოთვლები სწორია

ძირითადად სწორია

რეალიზება ნაწილ
არასწორია

21

შესასრულებელი

კეთილსინდისიერად

ასრულებს დავალებებს

უმეტესად ასრულებს

უმეტესად ასრულ

სამუშაოს ვადები და

ასრულებს დავალებებს

ვადებისა და რაოდენობის

დავალებებს ვადებისა და

დავალებებს, დავ

მოცულობა

ვადებისა და რაოდენობის

გათვალისწინებით

რაოდენობის

არასრულყოფილ

გათვალისწინებით

გათვალისწინებით

შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა
კრიტერიუმი

10

9

8

7

6

5

მათემატიკური

სრულყოფილად

იყენებს ამოცანის

უმეტეს

ნაწილობრივ

იყენებს ამოცანის

ზოგჯ

ობიექტებისა და

იყენებს ამოცანის

ამოსახსნელად

შემთხვევაში

იყენებს

ამოსახსნელად საჭირო

ამოც

ენის გამოყენება

ამოსახსნელად

საჭირო ყველა ცნებას,

იყენებს

ამოცანის

ზოგიერთ ცნებას,

ამოს

საჭირო ყველა

დებულებას და

ამოცანის

ამოსახსნელად

ტერმინსა და აღნიშვნას,

ზოგი

ცნებას, დებულებას

აღნიშვნას, ირჩევს

ამოსახსნელად

საჭირო

ნაწილობრივ, თუმცა

ტერმ

და აღნიშვნას,

მონაცემთა

საჭირო

ცნებების,

არაორგანიზებულად

აღნი

ირჩევს მონაცემთა

ორგანიზებისა და

ცნებების,

დებულებებისა

წარმოადგენს მონაცემებს

ნაწილ

ორგანიზებისა და

წარმოდგენის

დებულებებისა

და აღნიშვნების

არაო

წარმოდგენის

ოპტიმალურ ფორმას

და აღნიშვნების

უმეტესობას,

წარმ

ოპტიმალურ

უმეტესობას,

ნაწილობრივ

მონა

ფორმას

ახდენს

ახდენს

მონაცემთა

მონაცემთა

ორგანიზებას და

ორგანიზებას

წარმოდგენას

და
წარმოდგენას

კავშირები და

ყოველთვის

თითქმის ყოველთვის

კარგად აღწერს

ნაწილობრივ

ამოიცნობს ორ,

ზოგჯ

მიმართებები

სრულყოფილად

აღწერს კავშირს

კავშირს

აღწერს კავშირს

განსხვავებული ფორმით

ორ, გ

აღწერს კავშირს

სხვადასხვა

სხვადასხვა

სხვადასხვა

წარმოდგენილ იდენტურ

ფორ

სხვადასხვა

მათემატიკურ

სტანდარტულ

სტანდარტულ

მათემატიკურ ობიექტს

წარმ

მათემატიკურ

ობიექტებსა თუ

მათემატიკურ

მათემატიკურ

იდენ

ობიექტებსა თუ

პროცედურებს შორის

ობიექტსა თუ

ობიექტსა თუ

მათე

პროცედურებს

პროცედურას

პროცედურას

შორის

შორის

შორის

ამოცანის

ყოველთვის

თითქმის

პოულობს

უმეტეს

პოულობს ამოხსნის

ზოგჯ

ამოხსნის გზა

პოულობს ამოცანის

ყოველთვისპოულობს

ამოცანის

შემთხვევაში

რომელიმე გზას, იწყებს,

ამოხ

ამოხსნის

ამოცანის ამოხსნის

ამოხსნის გზას,

პოულობს

მაგრამ ვერ ასრულებს

გზას

ოპტიმალურ გზას,

ოპტიმალურ გზას,

მიჰყვება მას,

ამოცანის

ამოხსნას

ვერ ა

ბოლომდე ახდენს

ბოლომდე ახდენს მის

თუმცა

ამოხსნის გზას,

მის რეალიზებას

რეალიზებას

ხარვეზებით

მიჰყვება მას,

ამოხ

თუმცა
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ხარვეზებით

გამოთვლები

გამოთვლები

გამოთვლები

გამოთვლები

შეიცავს

ასრულებს გამოთვლების

შეიც

ყოველთვის

თითქმის ყოველთვის

ძირითადად

გამოთვლების

უმეტეს ნაწილს,

მცირ

სწორია, არჩეული

სწორია, არჩეული და

სწორია, თუმცა

ძირითად

რეალიზება ნაწილობრივ

რეალ

და გამოყენებული

გამოყენებული აქვს

შეიცავს

ნაწილს,

არასწორია

ნაწილ

აქვს გამოთვლების

გამოთვლების

ტექნიკური

რეალიზება

ოპტიმალური

ოპტიმალური ხერხი

ხასიათის

სწორია

ხერხი

არას

ხარვეზებს

მოდელის შექმნა
 ირჩევს თემას და ადგენს გეგმას (1 ქულა)
 ასახავს რეალურ პროცესს (2 ქულა)
 სწორად იყენებს მათემატიკურ სიმბოლოებს და გამოთვლებს (2 ქულა)
 იყენებს შესაბამის გრაფიკებს და ტერმინოლოგიებს (2 ქულა)
 წარმოადგენს საკუთარ პოზიციას (2 ქულა)
 მსჯელობს შედეგებზე (1 ქულა)

პრეზენტაცია
 თემა პასუხობს სათაურს (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და მკაფიოდ აყალიბებს აზრს. იყენებს
მიმიკას, ინტონაციას ფლობს აუდიტორიას (3 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს განსხვავებულ წყაროებს, დამხმარე მასალას/ლიტერატურას,
თვალსაჩინოებებს (3 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)
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მუსიკა
საშინაო დავალება

საკლასო სამუშაო

შემაჯამებელი

თხრობა

დამოუკიდებელი სამუშაო

ტესტი

პრეზენტაცია

საკონტროლო

განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკების კრიტერიუმები

თხრობა
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მთავარი აზრის შესახებ, გამოხატავს საკუთარ
პოზიციას და ამყარებს არგუმენტებით (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და იყენებს შესაბამის ლექსიკას (2 ქულა)
 ადგენს და იყენებს მოკლე ჩანაწერს (გეგმა) (2 ქულა)
 საუბრობს თანმიმდევრულად და მხოლოდ კონკრეტულ თემაზე (2 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)
დამოუკიდებელი სამუშაო
 ავლენს დამოუკიდებელი აზროვნების უნარს, პოულობს პრობლემის გადაჭრის
მართებულ გზას (3 ქულა)
 სიზუსტით აღწევს დასახულ მიზანს (4 ქულა)
 იცავს წერის კულტურას (2 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (1 ქულა)
პრეზენტაცია
 თემა პასუხობს სათაურს (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და მკაფიოდ აყალიბებს აზრს. იყენებს
მიმიკას, ინტონაციას ფლობს აუდიტორიას (3 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს განსხვავებულ წყაროებს, დამხმარე მასალას/ლიტერატურას
თვალსაჩინოებებს (3 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)
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განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკების კრიტერიუმები ინგლისურში

ზეპირმეტყველება
კრიტერიუმების ბადე შემაჯამებელი ზეპირი დავალებისათვის

ქულები

პირობასთან შესაბამისობა
იცავს დროის ლიმიტს
იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს

0-1
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
იჩენს გაბედულებას ენობრივი თვალსაზრისით

0-1
0-1

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10
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თემა
კრიტერიუმების ბადე წერითი დავალებისათვის

ქულები

პირობასთან შესაბამისობა
იცავს სიტყვების რაოდენობის ქვედა ზღვარს

0-1

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (წერს მოცემულ
ბიოგრაფიულ ცნობარზე დაყრდნობით;

0-1

იყენებს მითითებულ კონსტრუქციას)
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
იყენებს ნასწავლ ლექსიკას

0-2
0-1

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები
იჩენს გაბედულებას ენობრივი თვალსაზრისით

0-1

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10
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ტესტი
ქულა

როგორ პასუხობს ნაწერი მოცემულ დავალებას და როგორ არის დაცული
გრამატიკულ - ლექსიკური სიზუსტე. თითოეული საკითხი ფასდება 1 ქულით.

10

ნაწერი ძალიან კარგია, დაშვებულია მხოლოდ 1-2 შეცდომა.

9

ნაწერი კარგია, დაშვებულია მხოლოდ 3-5 შეცდომა. უმნიშველოა შეცდომები
მართლწერაში.

8

ნაწერი კარგია. დაშვებულია რამდენიმე გრამატიკული და ლექსიკური
შეცდომა.

7

ნაწერი დამაკმაყოფილებელია. დაშვებულია შეცდომები. შეცდომებია
მართლწერაში. ტექსტი ნაწილობრივაა გაგებული.

6

ნაწერი საშუალოა, დაშვებულია 10-12 შეცდომა. არის შეცდომები
მართლწერაში.

5

ნაწერი საშუალო დონეზეა შესრულებული. საკითხთა ნახევარზე მეტი
შეცდომითაა შესრულებული.

4

ნაწერი საშუალოზე დაბალ დონეზეა შესრულებული. დაშვებულია 18-20
შეცდომა.

3

ნაწერი სუსტია. დაშვებულია ბევრი შეცდომა გრამატიკულ და ლექსიკურ
დავალებებში. ტექსტი არაა გაგებული.

2

ნაწერი სუსტია, მოცემული საკითხების ნახევარზე მეტი შეცდომითაა
გაკეთებული .

1

მხოლოდ რამდენიმე (2-3) სწორი პასუხია, დანარჩენი შეცდომითაა
შესრულებული ან საერთოდ გამოტოვებულია.

0

არცერთი პასუხი არ არის სწორი, ან საერთოდ არაფერი არ აქვს დაწერილი.
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პროექტი

ქულა

კრიტერიუმები
საინტერესო შესავალი (პრობლემის იდენტიფიცირება)

1

კვლევების/ნაშრომის წარმოჩენის უნარი

1

შემოქმედებითი უნარი

1

პრობლემის გადაჭრის გზების შეთავაზება

1

თემის გასაგებად წარმოდგენა (ლოგიკური ჯაჭვი)

1

საუბარი (გამართულობა, ტემბრი)

1

თვალსაჩინოებების გამოყენება

1

აუდიტორიასთან კონტაქტი

1

ინფორმაციის ფლობის უნარი (ადეკვატური კითხვა-პასუხი)

1

დროის ლიმიტის დაცვა

1
ჯამი

10

დისკუსია
● წარმოადგენს საკუთარ (ჯგუფის) პოზიციას (1 ქულა)
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიებებს აზრს (1 ქულა)
 მსჯელობს არგუმენტირებულად (1 ქულა)
 აკეთებს დასკვნას (1 ქულა)
 მოყავს არგუმენტები საკუთარი აზრის გასამყარებლად (1 ქულა)
 მსჯელობს თანმიმდევრულად, შემოიფარგლება კონკრეტული თემით (2 ქულა)
 ფლობს აუდიტორიას (1 ქულა)
 კორექტულია ოპონენტის (განსხვავებული აზრის) მიმართ, ისმენს და კონსტრუციულად
პასუხობს განსხვავებულ აზრს (2 ქულა)
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პრეზენტაცია
 თემა პასუხობს სათაურს (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და მკაფიოდ აყალიბებს აზრს. იყენებს
მიმიკას, ინტონაციას ფლობს აუდიტორიას (3 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს განსხვავებულ წყაროებს, დამხმარე მასალას/ლიტერატურეს,
თვალსაჩინოებებს (3 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)

დამოუკიდებელი სამუშაო
 ავლენს დამოუკიდებელი აზროვნების უნარს, პოულობს პრობლემის გადაჭრის
მართებულ გზას (3 ქულა)
 სიზუსტით აღწევს დასახულ მიზანს (4 ქულა)
 იცავს წერის კულტურას (2 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (1 ქულა)

ტექსტზე მუშაობა
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას (2 ქულა)
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ (2 ქულა)

 გამოხატავს საკუთარ აზრს. გამოთქვამს ვარაუდებს და ასაბუთებს საკუთარი
არგუმენტებით
(2ქულა)


 აკეთებს ჩანაწერებს (1 ქულა)
 ამოიწერს უცხო სიტყვებს შემდეგი განმარტებებისა და დამუშავებისთვის (1 ქულა)
 აკეთებს დასკვნას (2 ქულა)

რუსული ენა
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განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკების კრიტერიუმები

ზეპირმეტყველება
კრიტერიუმების ბადე შემაჯამებელი ზეპირი დავალებისათვის

ქულები

პირობასთან შესაბამისობა
იცავს დროის ლიმიტს
იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს

0-1
0-1

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები
თანამიმდევრულად აღწერს/გადმოსცემს მოქმედებებს
განსაზღვრავს მოქმედების დროსა და სივრცეს

0-1
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
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თემა
კრიტერიუმების ბადე წერითი დავალებისათვის

ქულები

პირობასთან შესაბამისობა
იცავს სიტყვების რაოდენობის ქვედა ზღვარს

0-1

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (წერს მოცემულ
ბიოგრაფიულ ცნობარზე დაყრდნობით;

0-1

იყენებს მითითებულ კონსტრუქციას)
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
იყენებს ნასწავლ ლექსიკას

0-2
0-1

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები
იჩენს გაბედულებას ენობრივი თვალსაზრისით

0-1

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10
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ტესტი
ქულა

როგორ პასუხობს ნაწერი მოცემულ დავალებას და როგორ არის დაცული
გრამატიკულ - ლექსიკური სიზუსტე. თითოეული საკითხი ფასდება 1 ქულით.

10

ნაწერი ძალიან კარგია, დაშვებულია მხოლოდ 1-2 შეცდომა.

9

ნაწერი კარგია, დაშვებულია მხოლოდ 3-5 შეცდომა. უმნიშველოა შეცდომები
მართლწერაში.

8

ნაწერი კარგია. დაშვებულია რამდენიმე გრამატიკული და ლექსიკური
შეცდომა.

7

ნაწერი დამაკმაყოფილებელია. დაშვებულია შეცდომები. შეცდომებია
მართლწერაში. ტექსტი ნაწილობრივაა გაგებული.

6

ნაწერი საშუალოა, დაშვებულია 10-12 შეცდომა. არის შეცდომები
მართლწერაში.

5

ნაწერი საშუალო დონეზეა შესრულებული. საკითხთა ნახევარზე მეტი
შეცდომითაა შესრულებული.

4

ნაწერი საშუალოზე დაბალ დონეზეა შესრულებული. დაშვებულია 18-20
შეცდომა.

3

ნაწერი სუსტია. დაშვებულია ბევრი შეცდომა გრამატიკულ და ლექსიკურ
დავალებებში. ტექსტი არაა გაგებული.

2

ნაწერი სუსტია, მოცემული საკითხების ნახევარზე მეტი შეცდომითაა
გაკეთებული .

1

მხოლოდ რამდენიმე (2-3) სწორი პასუხია, დანარჩენი შეცდომითაა
შესრულებული ან საერთოდ გამოტოვებულია.

0

არცერთი პასუხი არ არის სწორი, ან საერთოდ არაფერი არ აქვს დაწერილი.
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პროექტი

ქულა

კრიტერიუმები
საინტერესო შესავალი (პრობლემის იდენტიფიცირება)

1

კვლევების/ნაშრომის წარმოჩენის უნარი

1

შემოქმედებითი უნარი

1

პრობლემის გადაჭრის გზების შეთავაზება

1

თემის გასაგებად წარმოდგენა (ლოგიკური ჯაჭვი)

1

საუბარი (გამართულობა, ტემბრი)

1

თვალსაჩინოებების გამოყენება

1

აუდიტორიასთან კონტაქტი

1

ინფორმაციის ფლობის უნარი (ადეკვატური კითხვა-პასუხი)

1

დროის ლიმიტის დაცვა

1
ჯამი

10

დისკუსია
● წარმოადგენს საკუთარ (ჯგუფის) პოზიციას (1 ქულა)
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიებებს აზრს (1 ქულა)
 მსჯელობს არგუმენტირებულად (1 ქულა)
 აკეთებს დასკვნას (1 ქულა)
 მოყავს არგუმენტები საკუთარი აზრის გასამყარებლად (1 ქულა)
 მსჯელობს თანმიმდევრულად, შემოიფარგლება კონკრეტული თემით (2 ქულა)
 ფლობს აუდიტორიას (1 ქულა)
 კორექტულია ოპონენტის (განსხვავებული აზრის) მიმართ, ისმენს და კონსტრუციულად
პასუხობს განსხვავებულ აზრს (2 ქულა)

33

პრეზენტაცია
 თემა პასუხობს სათაურს (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და მკაფიოდ აყალიბებს აზრს. იყენებს
მიმიკას, ინტონაციას ფლობს აუდიტორიას (3 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს განსხვავებულ წყაროებს, დამხმარე მასალას/ლიტერატურეს,
თვალსაჩინოებებს (3 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)

დამოუკიდებელი სამუშაო
 ავლენს დამოუკიდებელი აზროვნების უნარს, პოულობს პრობლემის გადაჭრის
მართებულ გზას (3 ქულა)
 სიზუსტით აღწევს დასახულ მიზანს (4 ქულა)
 იცავს წერის კულტურას (2 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (1 ქულა)

ტექსტზე მუშაობა
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას (2 ქულა)
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ (2 ქულა)

 გამოხატავს საკუთარ აზრს. გამოთქვამს ვარაუდებს და ასაბუთებს საკუთარი
არგუმენტებით
(2ქულა)


 აკეთებს ჩანაწერებს (1 ქულა)
 ამოიწერს უცხო სიტყვებს შემდეგი განმარტებებისა და დამუშავებისთვის (1 ქულა)
 აკეთებს დასკვნას (2 ქულა)

ისტორია
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საკლასო სამუშაო

საშინაო დავალება

შემაჯამებელი

თხრობა

თხრობა

ტესტი

პრეზენტაცია

ტექსტზე მუშაობა

პრეზენტაცია

დისკუსია

რეფერატი

დისკუსია

დამოუკიდებელი მუშაობა

პროექტი

განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკების კრიტერიუმები
თხრობა
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მთავარი აზრის შესახებ, გამოხატავს საკუთარ
პოზიციას და ამყარებს არგუმენტებით (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და იყენებს შესაბამის ლექსიკას (2 ქულა)
 ადგენს და იყენებს მოკლე ჩანაწერს (გეგმა) (2 ქულა)
 საუბრობს თანმიმდევრულად და მხოლოდ კონკრეტულ თემაზე (2 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)

ტექსტზე მუშაობა
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას (2 ქულა)
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ (2 ქულა)
 გამოხატავს საკუთარ აზრს. გამოთქვამს ვარაუდებს და ასაბუთებს საკუთარი
არგუმენტებით (2ქულა)
 აკეთებს ჩანაწერებს (1 ქულა)
 ამოიწერს უცხო სიტყვებს შემდეგი განმარტებებისა და დამუშავებისთვის (1 ქულა)
 აკეთებს დასკვნას (2 ქულა)
დისკუსია
 წარმოადგენს საკუთარ (ჯგუფის) პოზიციას (1 ქულა)
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 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიებებს აზრს (1 ქულა)
 მსჯელობს არგუმენტირებულად (1 ქულა)
 აკეთებს დასკვნას (1 ქულა)
 მოყავს არგუმენტები საკუთარი აზრის გასამყარებლად (1 ქულა)
 მსჯელობს თანმიმდევრულად, შემოიფარგლება კონკრეტული თემით (2 ქულა)
 ფლობს აუდიტორიას (1 ქულა)
 კორექტულია ოპონენტის (განსხვავებული აზრის) მიმართ, ისმენს და კონსტრუციულად
პასუხობს განსხვავებულ აზრს (2 ქულა)
რეფერატი
 ირჩევს თემას და ადგენს გეგმას (1 ქულა)
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას, მთავარ აზრს (2 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს დამხმარ მასალას/ლიტერატურეს; (2 ქულა)
 წერს შესაბამის ფორმატში (1 ქულა)
 ავლებს პარალებს და აკეთებს დასკვნას (2 ქულა)
 გამოხატავს საკუთარ პოზიციას და ამყარებს არგუმენტებით (2 ქულა)

პრეზენტაცია /პროექტი
 თემა პასუხობს სათაურს (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და მკაფიოდ აყალიბებს აზრს. იყენებს
მიმიკას, ინტონაციას ფლობს აუდიტორიას (3 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს განსხვავებულ წყაროებს, დამხმარე მასალას/ლიტერატურეს,
თვალსაჩინოებებს (3 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა) რეფერატი
 ირჩევს თემას და ადგენს გეგმას (1 ქულა)
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას, მთავარ აზრს (2 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს დამხმარ მასალას/ლიტერატურეს; (2
დამოუკიდებელი სამუშაო
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 ავლენს დამოუკიდებელი აზროვნების უნარს, პოულობს პრობლემის გადაჭრის
მართებულ გზას (3 ქულა)
 სიზუსტით აღწევს დასახულ მიზანს (4 ქულა)
 იცავს წერის კულტურას (2 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (1 ქულა)

გეოგრაფია
საშინაო დავალება

საკლასო დავალება

თხრობა

შემაჯამებელი

თხრობა

ტექსტზე მუშაობა

პრეზენტაცია

რეფერატი

დისკუსია

ტესტი

დამოუკიდებელი სამუშაო
განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკების კრიტერიუმები
თხრობა
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მთავარი აზრის შესახებ, გამოხატავს საკუთარ
პოზიციას და ამყარებს არგუმენტებით (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და იყენებს შესაბამის ლექსიკას (2 ქულა)
 ადგენს და იყენებს მოკლე ჩანაწერს (გეგმა) (2 ქულა)
 საუბრობს თანმიმდევრულად და მხოლოდ კონკრეტულ თემაზე (2 ქულა)  იცავს
დროის ლიმიტს (2 ქულა)
ტექსტზე მუშაობა
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას (2 ქულა)
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ (2 ქულა)
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 გამოხატავს საკუთარ აზრს. გამოთქვამს ვარაუდებს და ასაბუთებს საკუთარი
არგუმენტებით (2ქულა)
 აკეთებს ჩანაწერებს (1 ქულა)
 ამოიწერს უცხო სიტყვებს შემდეგი განმარტებებისა და დამუშავებისთვის (1 ქულა)
 აკეთებს დასკვნას (2 ქულა)
დისკუსია
 წარმოადგენს საკუთარ (ჯგუფის) პოზიციას (1 ქულა)
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიებებს აზრს (1 ქულა)
 მსჯელობს არგუმენტირებულად (1 ქულა)
 აკეთებს დასკვნას (1 ქულა)
 მოყავს არგუმენტები საკუთარი აზრის გასამყარებლად (1 ქულა)
 მსჯელობს თანმიმდევრულად, შემოიფარგლება კონკრეტული თემით (2 ქულა)
 ფლობს აუდიტორიას (1 ქულა)
 კორექტულია ოპონენტის (განსხვავებული აზრის) მიმართ, ისმენს და
კონსტრუქციულად პასუხობს განსხვავებულ აზრს (2 ქულა)
პრეზენტაცია
 თემა პასუხობს სათაურს (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და მკაფიოდ აყალიბებს აზრს. იყენებს
მიმიკას, ინტონაციას ფლობს აუდიტორიას (3 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს განსხვავებულ წყაროებს, დამხმარე მასალას/ლიტერატურას,
თვალსაჩინოებებს (3 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)
რეფერატი
 ირჩევს თემას და ადგენს გეგმას (1 ქულა)
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას, მთავარ აზრს (2 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს დამხმარე მასალას/ლიტერატურას; (2 ქულა)
 წერს შესაბამის ფორმატში (1 ქულა)
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 ავლებს პარალელებს და აკეთებს დასკვნას (2 ქულა)
 გამოხატავს საკუთარ პოზიციას და ამყარებს არგუმენტებით (2 ქულა)
დამოუკიდებელი სამუშაო
 ავლენს დამოუკიდებელი აზროვნების უნარს, პოულობს პრობლემის გადაჭრის
მართებულ გზას (3 ქულა)
 სიზუსტით აღწევს დასახულ მიზანს (4 ქულა)
 იცავს წერის კულტურას (2 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (1 ქულა)
თხრობა
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მთავარი აზრის შესახებ, გამოხატავს საკუთარ
პოზიციას და ამყარებს არგუმენტებით (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და იყენებს შესაბამის ლექსიკას (2 ქულა)
 ადგენს და იყენებს მოკლე ჩანაწერს (გეგმა) (2 ქულა)
 საუბრობს თანმიმდევრულად და მხოლოდ კონკრეტულ თემაზე (2 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)
ტექსტზე მუშაობა
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას (2 ქულა)
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ (2 ქულა)
 გამოხატავს საკუთარ აზრს. გამოთქვამს ვარაუდებს და ასაბუთებს საკუთარი
არგუმენტებით (2ქულა)
 აკეთებს ჩანაწერებს (1 ქულა)
 ამოიწერს უცხო სიტყვებს შემდეგი განმარტებებისა და დამუშავებისთვის (1 ქულა)
 აკეთებს დასკვნას (2 ქულა)
დისკუსია
 წარმოადგენს საკუთარ (ჯგუფის) პოზიციას (1 ქულა)
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიებებს აზრს (1 ქულა)
 მსჯელობს არგუმენტირებულად (1 ქულა)
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 აკეთებს დასკვნას (1 ქულა)
 მოყავს არგუმენტები საკუთარი აზრის გასამყარებლად (1 ქულა)
 მსჯელობს თანმიმდევრულად, შემოიფარგლება კონკრეტული თემით (2 ქულა)
 ფლობს აუდიტორიას (1 ქულა)
 კორექტულია ოპონენტის (განსხვავებული აზრის) მიმართ, ისმენს და კონსტრუციულად
პასუხობს განსხვავებულ აზრს (2 ქულა)
პრეზენტაცია
 თემა პასუხობს სათაურს (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და მკაფიოდ აყალიბებს აზრს. იყენებს
მიმიკას, ინტონაციას ფლობს აუდიტორიას (3 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს განსხვავებულ წყაროებს, დამხმარე მასალას/ლიტერატურეს,
თვალსაჩინოებებს (3 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)
რეფერატი
 ირჩევს თემას და ადგენს გეგმას (1 ქულა)
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას, მთავარ აზრს (2 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს დამხმარე მასალას/ლიტერატურას; (2 ქულა)
 წერს შესაბამის ფორმატში (1 ქულა)
 ავლებს პარალელებს და აკეთებს დასკვნას (2 ქულა)
 გამოხატავს საკუთარ პოზიციას და ამყარებს არგუმენტებით (2 ქულა)

40

სამოქალაქო განათლება

საშინაო დავალება

საკლასო სამუშაო

შემაჯამებელი

თხრობა

თხრობა

ტესტი

ტექსტზე მუშაობა

პრეზენტაცია

თემა

რეფერატი

დისკუსია

დებატები,პრეზენტაცია

განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკების კრიტერიუმები
თხრობა
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მთავარი აზრის შესახებ, გამოხატავს საკუთარ
პოზიციას და ამყარებს არგუმენტებით (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და იყენებს შესაბამის ლექსიკას (2 ქულა)
 ადგენს და იყენებს მოკლე ჩანაწერს (გეგმა) (2 ქულა)
 საუბრობს თანმიმდევრულად და მხოლოდ კონკრეტულ თემაზე (2 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)
ტექსტზე მუშაობა
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას (2 ქულა)
 საუბრობს ტექსტში გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ (2 ქულა)
 გამოხატავს საკუთარ აზრს. გამოთქვამს ვარაუდებს და ასაბუთებს საკუთარი
არგუმენტებით (2 ქულა)
აკეთებს ჩანაწერებს (1 ქულა)
 ამოიწერს უცხო სიტყვებს შემდეგი განმარტებებისა და დამუშავებისთვის (1 ქულა)
 აკეთებს დასკვნას (2 ქულა)
დისკუსია
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 წარმოადგენს საკუთარ (ჯგუფის) პოზიციას (1 ქულა)
 მკაფიოდ და გასაგებად აყალიებებს აზრს (1 ქულა)
 მსჯელობს არგუმენტირებულად (1 ქულა)
 აკეთებს დასკვნას (1 ქულა)
 მოყავს არგუმენტები საკუთარი აზრის გასამყარებლად (1 ქულა)
 მსჯელობს თანმიმდევრულად, შემოიფარგლება კონკრეტული თემით (2 ქულა)
 ფლობს აუდიტორიას (1 ქულა)
 კორექტულია ოპონენტის (განსხვავებული აზრის) მიმართ, ისმენს და კონსტრუციულად
პასუხობს განსხვავებულ აზრს (2 ქულა)
პრეზენტაცია
 თემა პასუობს სათაურს (2 ქულა)
 საუბრობს გამართული სალიტერატურო ენით და მკაფიოდ აყალიბებს აზრს. იყენებს
მიმიკას, ინტონაციას ფლობს აუდიტორიას (3 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს განსხვავებულ წყაროებს, დამხმარე მასალას/ლიტერატურას,
თვალსაჩინოებებს (3 ქულა)
 იცავს დროის ლიმიტს (2 ქულა)
რეფერატი
 ირჩევს თემას და ადგენს გეგმას (1 ქულა)
 აყალიბებს ძირითად პრობლემას, მთავარ აზრს (2 ქულა)
 მოიპოვებს და იყენებს დამხმარე მასალას/ლიტერატურას; (2 ქულა)
 წერს შესაბამის ფორმატში (1 ქულა)
 ავლებს პარალელებს და აკეთებს დასკვნას (2 ქულა)
 გამოხატავს საკუთარ პოზიციას და ამყარებს არგუმენტებით (2 ქულა)
g ) sagnis semestruli qula - saganSi miRebul Sefaseba TiToeuli semestrSi
(gamocdis Cabarebis SemTxvevaSi gamoiTvleba misi gaTvaliswinebiT)
d) sagnis wliuri qula - semestruli qulebidan gamomdinare Sefaseba
saganSi;
e) saerTo wliuri qula - sagnebis wliuri qulebidan gamomdinare Sefaseba;
e) safexuris saerTo qula - safexuris (saSualo) saerTo Sefaseba.
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Mmuxli 19. qulebis gamoangariSebis wesi:
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., 8.15 მრგვალდება 8მდე, 8.49 მრგვალდება 8-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 ჯამს
ემატება გამოცდის ქულა(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და უნდა გაიყოს ორზე/ სამზე
(გამოცდის შემთხვევაში);
ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ., 8.25 მრგვალდება 8-მდე,
5.49 მრგვალდება 5-მდე, 9.5 მრგვალდება 10-მდე);
3. საერთო წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი:
ა) საერთო წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად უნდა შეიკრიბოს ეროვნული სასწავლო
გეგმით კონკრეტული კლასისთვის გათვალისწინებული ყველა სავალდებულო საგნის
წლიური ქულა და ჯამი გაიყოს ქულების რაოდენობაზე;
ბ) საერთო წლიური ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 7.14 მრგვალდება 7.1მდე, 8.15 მრგვალდება 8.2-მდე).
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 6.4მდე, 7.58 მრგვალდება 7.6-მდე).
მუხლი 20. klasidan klasSi gadayvana da safexuris daZleva:
a) skolaSi klasidan klasSi gadasayvani wliuri qula dadgenilia 5, 1
damrgvalebiT.
b) imisaTvis, rom sagani daZleulad CaiTvalos, minimalur barierad dadgindes
5,0 qula damrgvalebis Semdeg.
g) safexuri daZleulad CaiTvleba, Tu moswavlis saerTo safexuris niSani
iqneba 5,1 an meti.
მუხლი 21. გაცდენები
1. მოსწავლის გაცდენები,მათ შორის აბიტურის კურსი, აღირიცხება საკლასო ჟურნალში.
2. გაკვეთილზე აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი.
3. Tu საბაზო-საშუალო საფეხურზე moswavlem სასწავლო წლის ganmavlobaSi gaacdina
konkretuli sagnisTvis erTi saswavlo wlis manZilze gaTvaliswinebuli saaTebis
30% და meti, moswavle ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.
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4. skola uzrunvelyofs im moswavleTa Sin swavlebis reJimze gadayvanas,
romlebsac esaWiroebaT mkurnaloba erT Tveze meti vadiT da aRniSnuli cnobili
xdeba skolisaTvis samedicino dawesebulebis mier gacemuli cnobis safuZvelze.
5. im moswavleTaTvis, romlebic monawileoben saerTaSoriso sasporto,
saxelovnebo da sxva RonisZiebebSi,
skolis direqtori iRebs gadawyvetilebas
გაცდენების საპატიოდ ცნობის Taobaze;
მუხლი 22. gamocdebi
skolaSi tardeba Semdegi tipis gamocdebi:
ა. სemestruli გამოცდა
ბ. wliuri გამოცდა
გ. saSemodgomo გამოცდა
დ. ექსტერნატის გამოცდა
ე. სკოლის გამოსაშვები გამოცდა
მუხლი 221 . სემესტრული გამოცდა
1. სემესტრული გამოცდა ინიშნება იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლეს სურს უფრო მაღალი
შეფასების მიღება. ამ შემთხვევაში მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი
განცხადებით მიმართავს სკოლის დირექტორს და ნიშნება გამოცდა.
2. სკოლის დირექტორი პასუხისმგებელია გამოცდის ობიექტურად და მიუკერძოებლად
ჩატარებაზე.
3. სემესტრულ გამოცდაზე გასული მოსწავლის სემესტრული ქულა გამოითვლება
სემესტრის ქულის და გამოცდის ქულების საშუალო არითმეტიკულით.
4. სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს ორი კვირის
ვადაში.
მუხლი 222 . წლიური გამოცდა
1. 2015-16 სასწავლო წელს სკოლა VII-IX კლასში ატარებს წლიურ გამოცდას ქართულში და
მათემატიკაში, ხოლო X-XI კლასში - ინგლისურსა და მათემატიკაში.
2. გამოცდაზე მიღებულ ქულას გავლენა აქვს საგნის წლიურ ქულაზე.
3. წლიური ქულის გამოთვლისას სემესტრულ ქულებს ემატება გამოცდის ქულა და ჯამი
გაიყოფა სამზე.
მუხლი 223. საშემოდგომო გამოცდა
1. Tu moswavlem ver gadalaxa konkretul saganSi/sagnebSi skolis mier
gansazRvruli
barieri,
iniSneba
saSemodgomo
gamocda
Sesabamis
saganSi/sagnebSi;
2. საშემოდგომო გამოცდა ინიშნება სწავლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე.
3. მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი მომართვის
შემთხვევაში, სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს დაუნიშნოს გონივრული რაოდენობის
კონსულტაცია ჩასაბარებელ საგანში.
4. საშემოდგომო გამოცდის ჩასატარებლად, სკოლის დირექტორი ბრძანებით ქმნის 3
წევრისგან შემდგარ საგამოცდო კომისიას, რომლის შემადგენლობაში შედის საგნის
მასწავლებელი, ერთი ნებისმიერი საგნის მასწავლებელი და დირექტორის მოადგილე
ან დირექტორი.
5. საშემოდგომო გამოცდის ქულა ჩაითვლება წლიურ ქულად.
მუხლი 224 . ექსტერნატის გამოცდა
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1. ექსტერნატის ფორმით
გამოცდის
ჩაბარების წესი და პირობები განისაზღვრება
კანონმდებლობით.
მუხლი 22 5. სკოლის გამოსაშვები გამოცდა
1. სკოლის გამოსაშვებ გამოცდაზე
გასასვლელად - სრული ზოგადი განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტის-ატესტატის მისაღებად, მოსწავლეს დაძლეული უნდა
ჰქონდეს საშუალო საფეხური და სრულად უნდა ჰქონდეს გასტუმრებული სკოლის
წინაშე არსებული ყველა ვალდებულება, მათ შორის ფინანსური.
2. გამოსაშვებ გამოცდაზე დადებითი შეფასების მიღების შემდეგ მოსწავლე იღებს სრული
ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს-ატესტატს.
3. გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების ვადები,წესი და პირობები განისაზღვრება
კანონმდებლობით.
მუხლი 23. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება.
1. მოსწავლის ოქროს ან ვერცხლის მედლით დაჯილდოების წესი განისაზღვრება
კანონმდებლობით.
2. მაღალი აკადემიური მაჩვენებლების (9-10 ქულა) მოსწავლეების წახალისების მიზნით,
სკოლა მათ ფოტოებს გამოაკრავს წარჩინებულთა დაფაზე სკოლის ფოიეში; სურათები
დაიდება სკოლის ვებ გვერდზე; დააფინანსებს სასწავლო წლის ბოლოს ექსკურსიას,
საახალწლო ღონისძიებაზე გადასცემს ფასიან საჩუქარს, განსაკუთრებული მიღწევების
მქონე მოსწავლეების (სხვადასხვა სახის ტურებში, ოლიმპიადებში, სახელოვნებო
კონკურსებში და ა.შ.) სწავლის გადასახადს დაფარავს;
მუხლი 24.

სადამრიგებლო პროგრამა

1. სკოლაში ყველა კლასს უნდა ჰყავდეს დამრიგებელი. დამრიგებელი უნდა იყოს იმავე სკოლის
პედაგოგი.
11. შესაძლებელია მცირეკონტინგენტიან კლასებში ერთ დამრიგებელს ჰყავდეს ორი კლასი.
2. დამრიგებლის მუშაობის მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული
მიზნების მიღწევაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების
განვითარებაში; დამრიგებელი ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრებას, უნდა უვითარებდეს მათ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ
სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს
წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გააზრებაში.
3. დამრიგებლის მოვალეობებია:
ა) გააცნოს მოსწავლესა და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს (შემდგომში მშობელი)
მათი უფლებები და მოვალეობები (სკოლის შინაგანაწესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი,
სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.);
ბ) რეგულარულად ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი. სადამრიგებლო საათის მიზანია
მოსწავლის კრიტიკული, ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება.
სადამრიგებლო საათის ფარგლებში დამრიგებელმა ასაკის შესაბამისად უნდა იმუშაოს შემდეგ
მიმართულებებზე:
ბ.ა) პიროვნული და მორალური განვითარება;
ბ.ბ) გარემოსდაცვითი კულტურის განვითარება;
ბ.გ) მეწარმეობის უნარების განვითარება;
ბ.დ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია;
ბ.ე) უსაფრთხოება და ძალადობისგან თავისუფალი სკოლის პოპულარიზაცია;
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ბ.ვ) მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერების ამაღლება;
ბ.ზ) თვალსაწიერის გაფართოება.
ბ1) ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მიმართულებების ფარგლებში დაწყებით
კლასებში (I-IV კლასები) არანაკლებ კვირაში ერთხელ ჩაატაროს კითხვის საათი, რომელიც
ორიენტირებული იქნება წიგნიერების კომპეტენციის გაძლიერებაზე შემდეგი მეთოდებით:
ბ1.ა) კითხვის ტექნიკის გაძლიერებით;
ბ1.ბ) წაკითხულის განხილვა-გააზრებით;
ბ1.გ) ანალიზის უნარის განვითარებით;
ბ1.დ) მსჯელობის უნარის განვითარებით;
ბ1.ე) პრეზენტაციის უნარის განვითარებით;
ბ1.ვ) შემოქმედებითი უნარების განვითარებით და სხვ.
ბ2) საბაზო და საშუალო საფეხურებზე, კერძოდ, IX კლასსა და XI ან XII კლასში ჩაატაროს
პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის გაკვეთილები;
ბ3) X კლასში სადამრიგებლო საათის ფარგლებში იმუშაოს ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და
სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების თემატიკაზე.
გ) დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი სხვადასხვა
პრობლემის გადაჭრაში;
დ) იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის პრობლემების წარმოქმნის
შემთხვევაში;
ე) რეგულარულად (მინიმუმ თვეში ერთხელ მაინც) მიაწოდოს მშობელს ინფორმაცია
მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის, პიროვნული პრობელემებისა თუ
წარმატებების შესახებ. დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური
მიღწევის შესახებ სხვისი თანდასწრებით საუბარი;
ვ)
საჭიროების შემთხვევაში, შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს მას
მოსწავლესთან და სკოლაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია;
ზ) V-XII კლასებისთვის წელიწადში მინიმუმ ერთხელ (სასწავლო წლის ბოლოს) გააკეთოს
სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, გაკვეთილებზე
დასწრებისა და ქცევის ანალიზი მასწავლებლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე
და დაწეროს თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათება. დახასიათებაში აღწერილი უნდა
იყოს მოსწავლის ძლიერი მხარეები, მისი წარმატებები როგორც აკადემიური, ასევე სოციალური
ურთიერთობების თვალსაზრისით, მოსწავლის მონაწილეობა წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა
თუ სხვა სახის ღონისძიებებში; დახასიათებაში ასევე გაანალიზებული უნდა იყოს ყველა ის
საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია (ან არსებითია) მოსწავლის კოგნიტური (შემეცნებითი),
ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის. ეს ინფორმაცია ყოვეწლიურად
უნდა მიეწოდოს მშობელს კომუნიკაციის ნებისმიერი ფორმით - პირადი შეხვედრისას,
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, სატელეფონო საუბრით,ელექტრონული დღიურის
საშუალებით.
თ) მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელმა უნდა მოამზადოს
ინფორმაცია მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ მოსწავლის
პირად საქმეში შესატანად.
4. დამრიგებლის მუშაობა ეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს:
ა) სრულფასოვანი აღზრდა - სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების
ფიზიკური, კოგნიტური (შემეცნებითი) და ემოციურ-სოციალური განვითარებისაკენ;
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ბ) მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა - დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის
პოტენციური ძალების ამოქმედება და მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის
სათანადო პირობების შექმნა;
გ) მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად საშუალება უნდა მისცეს მათ
მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (ზეიმები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა
და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში. დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა
გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ინტერესები;
დ) თანამშრომლობის პრინციპი – დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან უნდა
ემყარებოდეს თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთნდობას.

5. awarmoebs klasis damrigeblis samuSao Jurnals.

თავი 5. საათობრივი ბადე კლასების მიხედვით და შემაჯამებელი
დავალებების სავალდებულო რაოდენობა
I klasi
qarTuli

sagani

saaTebis raodenoba
kviraSi

1

qarTuli ena da literatura

7

2

maTematika

5

3

inglisuri ena

5

4

Bunebismetyveleba

2

5

ist

6

saxviTi da gamoyenebiTi xelovneba

2

7

Mmusika

2

8

Sporti

2

0.5

Jami

25.5

II klasi
qarTuli

Sagani

saaTebis raodenoba
kviraSi

1

qarTuli ena da literaturა

7

2

maTematika

5

3

inglisuri ena

5
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4

Bბunebismetyveleba

2

5

saxviTi da gamoyenebiTi xelovneba

2

6

Mmusika

2

7

სporti

2

8

ჭადრაკი (ელ.ვერსია)

2

Jami

27

III klasi
qarTuli

sagani

saaTebis raodenoba
kviraSi

1

qarTuli ena da literaturა

6

2

maTematika

6

3

inglisuri ena

5

4

Bbunebismetyveleba

3

5

saxviTi da gamoyenebiTi xelovneba

1

6

Mmusika

1

7

სporti

2

8

რუსული

2

ჯამი

26

IV klasi
qarTuli

სagani

saaTebis raodenoba
kviraSi

1

qarTuli ena da literaturა

6

2

maTematika

6

3

inglisuri ena

5

4

samoqalaqo Tavdacva da usafrT.

0,5
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5

Bbunebismetyveleba

3

6

saxviTi da gamoyenebiTi xelovneba

1

7

Mmusika

1

9

სporti

2

10

Mmeore ucxo ena (rusuli)

2

Jami

26,5

V klasi
qarTu
li

1

სagani

saaTebi
s
raoden
oba
kviraSi

Semajamebeli davalebis
savaldebulo raodenoba
Semestri
I

II

5

3

5

2

qarTuli ena da
literaturა
maTematika

5

4

6

3

inglisuri ena

5

4

4

4

Cveni saqarTvelo

3

2

3

5

Bბunebismetyveleba

3

3

4

6

იst

1

2

3

7

1

2

3

8

saxviTi da gamoyenebiTi
xelovneba
Mmusika

1

2

2

9

Mსporti

2

10

Mmeore ucxo ena (rusuli)

2

2

3

Jami
VI klasi
qarTuli

31

სagani

saaTebis
raodenoba
kviraSi

Semajamebeli
davalebis
savaldebulo
raodenoba
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Semestri

1

I

II

5

3

5

2

qarTuli ena da
literaturა
maTematika

5

4

6

3

inglisuri ena

5

4

4

4

Cveni saqarTvelo

3

2

3

5

Bბunebismetyveleba

3

3

6

ist

1

2

3

7

saxviTi da gamoyenebiTi
xelovneba
Mმusika

1

2

3

1

2

2

სporti
რუსული

2
2

2

3

8
9
10
Jami

28

VII klasi
qarTu
li

1

4

sagani

saaTebi
s
raoden
oba
kviraSi

Semajamebeli davalebis
savalდებულო raodenoba
Semestri
I

II

5

4

5

2

qarTuli ena da
literatura
maTematika

5

4

6

3

inglisuri ena

4

meore ucxouri ena

5
2

2
2

3
3

5

იstoria

3

2

3

6

Gგeografia

2

2

3

7

3

2

3

1

2

3

9

sab. mecnierebis
safuZvlebi
saxviTi da gamoyenebiTi
xelovneba
musika

1

2

2

10

sporti

2

8

Jami

VIII klasi
qarTuli

29

sagani

saaTebi

Semajamebeli

50

s
raoden
oba
kviraSi

davalebis
savaldebulo
raodenoba
Semestri
I

II

1

qarTuli ena da literatura

5

4

5

2

maTematika

5

4

6

3

inglisuri ena

5

2

3

4

meore ucxouri ena

2

2

3

5

იstoria

3

2

3

6

Gგeografia

2

2

3

7

1/0

2

8

samoqalaqo Tavdacva da
usafrT.
Bბiologia

2

2

3

9

Fფizika

2

2

3

10

Qქimia

2

2

3

11

1

2

2

12

saxviTi da gamoyenebiTi
xelovneba
Mმusika

1

2

3

13

სporti

1

Jami

32/31

IX klasi
qarTuli

სagani

saaTebis
raodenoba
kviraSi

Semajamebeli
davalebis
savaldebulo
raodenoba
Semestri
I

1

II

5

4

2

qarTuli ena da
literaturა
maTematika

5

5

4

6

3

inglisuri ena

5

2

3

4

meore ucxouri ena

2

2

3

5

იstoria

3

3

4

6

Gგeografia

2

2

3

7

samoqalaqo ganaTleba

2

2

3
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8

Bბiologia

2

2

3

9

ფizika

3

2

3

10

Qქimia

2

2

3

11

1½

2

3

12

saxviTi da gamoyenebiTi
xelovneba
Mმusika

1

2

2

13

სporti

1

Jami

34

X klasi
qarTuli

1

სagani

saaTebis
raodenoba
kviraSi

Semajamebeli
davalebis
savaldebulo
minimaluri
raodenoba
Semestri
I

II

5

4

5

2

qarTuli ena da
literaturა
maTematika

5

4

6

3

inglisuri ena

5

2

3

4

meore ucxouri ena

2

2

3

5

იstoria

2

2

3

6

Gგeografia

2

2

3

7

samoqalaqo ganaTleba

2

2

3

8

Bბiologia

3

2

3

9

Fფizika

2

2

3

10

Qქimia

2

2

3

11

სporti

1

12

arCeviTi sagnebi:
1.მეწარმეობის საფუძვლები
2. ეკონომიკა და სახელმწიფო

1
1

1
1

1
1

Jami

33

XI klasi

52

qarTuli

1

saaTebis
raodenob
a kviraSi

სagani

Semajamebeli
davalebis
savaldebulo
minimaluri raodenoba
Semestri
I

II

5

4

5

2

qarTuli ena da
literaturა
maTematika

6

4

6

3

inglisuri ena

5

2

3

4

meore ucxouri ena

1

2

3

5

იstoria

3

2

3

6

Gგeografia

2

2

3

7

Bბiologia

2

2

3

8

Fფizika

2

2

3

9

Qქimia

3

2

3

10

სporti

1

11

sagzao niSnebi da moZr.
usafrTx.
arCeviTi sagani
მეწარმეობის საფუძვლები
ეკონომიკა და სახელმწიფო

1
1
1

1
1

12

Jami

XII klasi
qarT

1
1

33

სagani

saaTebis
raodenoba
kviraSi

progr

abitu

SeniSvna

Semajamebeli
davalebis
savaldebulo
minimaluri
raodenoba
Semestri
I

II

53

amuli

ri

5

1

3

4

2

qarTuli ena da
literaturა
maTematika

5

1

4

4

3

inglisuri ena

2

2

3

2

4

meore ucxouri
ena

2

2

2

5

იstoria

2

1

1

7

samoq. Tavdacva
da usafrTx.

1

11

sporti

1

1

arCeviTi sagnebi
ხაზვა
აბიტურის კურსი
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
გეოგრაფია
Jami
Jami

abituris 2
saaTi
SesaZlebulia
gadanawildes
pirvel da
meore enebze

1
I semestri jamurad 14
saaTi

1

1
1/0
1
1
1
1
19/18

საჭიროების
შემთხვევაში

9

28/27

თავი 6. ინკლუზიური განათლება
მუხლი 25. ინკლუზიური განათლება

54

ინკლუზიური განათლება გულიხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოსწავლის ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში თანატოლებთან ერთად.
მუხლი 26. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე
1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა მოსწავლე (შემდგომში – სსსმ მოსწავლე),
რომელსაც თანატოლებთან შედარებით აქვს სიძნელე სწავლაში და რომლისთვისაც საჭიროა
ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება ან/და სასწავლო გარემოსთან ადაპტაცია ან/და
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა და განხორციელება. სსსმ მოსწავლე შეიძლება
იყოს მოსწავლე, რომელსაც აქვს:
ა) ფიზიკური შეზღუდვა;
ბ) ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა;
გ) სენსორული განვითარების დარღვევა (სმენის და/ან მხედველობის);
დ) მეტყველების განვითარების დარღვევა;
ე) ქცევითი და ემოციური დარღვევა;
ვ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება;
ზ) სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული სირთულეები სწავლაში, რის გამოც ვერ ძლევს
ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
მუხლი 27. 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
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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,
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.
11. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის შემდეგ უნდა ჩატარდეს ისგ ჯგუფის
წევრების მინიმუმ ერთი მიმდინარე და ყოველი სემესტრის ბოლოს ერთი შემაჯამებელი
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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.

მუხლი 28. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები
1. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება ხდება იმავე პრინციპით, როგორითაც 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 და საფეხურის საერთო ქულების გამო
ანგარიშება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის, ეროვნული სასწავლო
გეგმის შესაბამისად.
3. გამონაკლის შემთხვევაში დასაშვებია სსსმ მოსწავლეს არ ჰქონდეს 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.
მუხლი 29. 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. მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს და სკოლასთან და მშობელთან ათანხმებს სსსმ
მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას.
3. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
მაქსიმალურად უნდა იყოს მიახლოებული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. სკოლა
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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.
4. შინ სწავლების პროცესში ჩართული უნდა იყოს სსსმ მოსწავლის მშობელი, რომელიც
დაეხმარება მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების შესრულებაში.
5. შინ სწავლების პროცესში რეკომენდებულია ინტერნეტისა და ვიდეოკონფერენციების
გამოყენება.
6. 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
7. individualuri saswavlo gegma

Sfero

Sefasebis Sedegebi
Zlieri mxareebi
susti mxareebi

akademiuri unarebi
 წera
 kiTxva
 Txroba
 angariSi
SemecnebiTi unarebi
emociuri sfero
komunikaciis unary
ena/metyveleba
qceva/yofaqceva
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individualuri saswavlo gegma
Sefasebis Sedegebi
სfero

Zlieri
mxareebi

susti mxareebi

Resursi

barieri

akademiuri
unarebi

წera
kiTxva
Txroba
angariSi

SemecnebiTi
unarebi
mexsiereba, aRqma)

(yuradReba,

emociuri sfero
komunikaciis unari
ena/metyveleba
msxvili motoruli unarebi
natifi motoruli unarebi
qceva/yofaqceva
funqciuri unar-Cvevbi
saganmanaTleblo garemo
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individualuri saswavlo gegma
moswavlis individualuri saswavlo gegma
zogadi informacia
Moswavle
Skola
Klasi
dabadebis TariRi
Asaki
mSobeli/meurve
telefoni
misamarTi
isg-s Seqmnis TariRi

moswavlis isg-ze pasuxismgebeli piri: _____________________________

Sexvedris tipi
sawyisi Sexvedra
Sexvedra saWiroebiT gansazRvruli
Sexvedrebi I da II semestris bolos

X
(moniSneT)

TariRi

I
II

saboloo Sexvedra/Sefaseba
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individualuri saswavlo gegma
isg Sexvedris TariRi _______

mSobeli/meurve

isg-s Sexvedris monawileebi1
saxeli gvari

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

1yoveli

skolis gundi
damrigebeli
maswavlebeli
maswavlebeli
maswavlebeli
maswavlebeli
fsiqologi

saxeli-gvari

multidisciplinuri
gundi
multidisciplinuri
gundis wevri
multidisciplinuri
undis wevri
multidisciplinuri
gundis wevri

sagani

saxeli-gvari

igs SexvedrisTvis ivseba axali furceli
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individualuri saswavlo gegma
moswavlis isg-s

ganxorcielebaze pasuxismgebeli gundi:

mSobeli/meurve

saxeli gvari

1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

skolis gundi
damrigebeli
maswavlebeli
maswavlebeli
maswavlebeli
maswavlebeli
fsiqologi

saxeli-gvari

multidisciplinuri gundi
multidisciplinuri gundis
wevri
multidisciplinuri gundis
wevri
multidisciplinuri gundis
wevri

sagani

saxeli-gvari

mSoblis prioriteti da interesi
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________
maswavleblis survili
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________
individualuri saswavlo gegma
grZelvadiani mizani/ebi

moklevadiani mizani

TariRi

1
2
3
4
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individualuri saswavlo gegma
individualuri saswavlo gegma2
grZelvadiani mizani:

moklevadiani mizani/ebi

miznis Sesabamisi
aqtivobebi

masala

sad
sruldeba
aqtivoba
(klasi,
resurs
oTaxi)

masalis
momzadebaze
pasuxismgebeli
piri (mSobeli,
pedagogi,
skolis
fsiqologi da
sxva)

aqtivobis
ganxorcielebaze
pasuxismgebeli
piri

1
2
3
4
5

2es

furceli SesaZlebelia gadamravldes, Tuki dasaxulia erTze meti moklevadiani mizani
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individualuri saswavlo gegma
individualuri saswavlo gegmis monitoringi3
ganmxorcielebeli ________________________________mizani: ___________________________________________

moklev
adiani
miznebi

orSabaT
i

samSabaTi

oTxSabaTi

XuTsaba
Ti

paraskev
i

SabaTi

1
2
3
4
5

3es

furceli SesaZlebelia gadamravldes da daurigdes yvela im pedagogs da specialists,
romlebic moswavlesTan Sesabamisi miznis MmiRwevaze muSaoben
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