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4. სსს მოსწავლეთა შინ სწავლება 

5. სსს მოსწავლესთან  მუშაობა 

 

თავი IV  -  მოსწავლის შეფასების სისტემა 

1. მოსწავლის შეფასების მიზანი, პრინციპები და მიდგომები 

2. განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება 
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,,ცოდნა თან დასდევს მცოდნელსა, რაზომსაც დაეტარების,                                                        

აქვს უხილავი საუნჯე, ხელი არ შაეკარების;                                                                            

არც ცხადით ძალით წაერთმის, არც მალვით მოიპარების,                                                             

ჭკუვა უხმარ არს ბრიყვთათვის, ჭკვა ცოდნით მოიხმარების!“ 

დავით გურამიშვილი 

სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნას“  სასკოლო სასწავლო გეგმა ეფუძნება ეროვნულ სასწავლო გეგმას 

და შემუშავებულია 2019-2020 სასწავლო წლისათვის საგნობრივი კათედრების და 

დირექტორის მონაწილეობით მშობელთა კომიტეტთან შეთანხმებით და დამტკიცებულია 

პედაგოგიური საბჭოს მიერ, ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე.  

სასკოლო სასწავლო გეგმაში გაზიარებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის მთავარი ამოცანა, 

შექმნას ეროვნული მიზნების მისაღწევი საგანმანათლებლო გარემო და რესურსები. ამ 

მიზნიდან გამომდინარე, იგი ირჩევს პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებულ 

საგანმანათლებლო კონცეფციას:  

• საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას თითოეული მოსწავლე, მისი 

განვითარების პროცესი და მიღწეული შედეგი; 

• გათვალისწინებულია მოსწავლის გონებრივი, ფიზიკური, ემოციური და  სოციალური  

შესაძლებლობები,  ასაკთან შესაფერისი ინტერესები;  

• შედეგზე ორიენტირება გულისხმობს მოსწავლისათვის მიწოდებული ინფორმაციის 

არა მხოლოდ დამახსოვრებას, არამედ ამ ინფორმაციის მყარ, დინამიურ და ფუნქციურ 

ცოდნად გარდაქმნას.                                                                                             

• მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და 

პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბება, რომელსაც შეუძლია 

გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება 

ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი ღირებულებების 

შესაქმნელად. 

სწავლა-სწავლება უნდა მოიცავდეს ცოდნის სამივე კატეგორიას: დეკლარატიულს, 

პროცედურულსა და პირობისეულს:  

ცოდნის სამი კატეგორიის (დეკლარატიულის, პროცედურულის, პირობისეულის)  

ერთიანობა, რომელიც სამი ტიპის შეკითხვას პასუხობს: რა ვიცი? როგორ შევასრულო? 
როდის, რატომ, რა შემთხვევაში გამოვიყენო? 

• დეკლარატიული ცოდნა – გულისხმობს თეორიების, ფაქტების, წესების, კანონებისა 

და პრინციპების თეორიულ ცოდნას. იგი სტატიკური ხასიათისაა და პასუხობს  

შეკითხვას:რა ვიცი? 

• პროცედურული ცოდნა – გულისხმობს ქმედების/ქმედებათა თანამიმდევრობის 

ცოდნას და იძლევა ცოდნის რეალიზების საშუალებას ოპერაციების/პროცედურების 

დონეზე. იგი დინამიკური ხასიათისაა, აღიწერება, როგორც უნარი და უპასუხებს 

შეკითხვას: როგორ გავაკეთო?/როგორ შევასრულო? 

• პირობისეული ცოდნა – გულისხმობს დეკლარატიული და პროცედურული ცოდნის 

გამოყენების პირობების გააზრებას. საგანთა, მოვლენათა, სიტუაციათა არსებითი 

ასპექტების გააზრების, კატეგორიზაციის უნარს, რომელიც ცოდნის სხვადასხვა 

კონტექსტში გადატანის (ტრანსფერის) შესაძლებლობას იძლევა. იგი დინამიკური 

ხასიათისაა და უპასუხებს შეკითხვებს: როდის, რა შემთხვევაში?  რატომ? 
 



სკოლის დირექცია უზრუნველყოფს სასკოლო სასწავლო გეგმის სრული ვერსიის თანაბარ 

ხელმისაწვდომობას ყველა დაინტერესებული პირისათვის. 

სასკოლო სასწავლო გეგმის დანიშნულებაა: 

 1. დაზუსტდეს სკოლის პრიორიტეტის გათვალისწინებით საათობრივი დატვირთვა. 

 2. განსაზღვროს დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება. 

 3. დაგეგმოს სასკოლო-საგანმანათლებლო ღონისძიებები. 

4. დაგეგმოს პროფორიენტაციისა და კარიერის  პროგრამით გათვალისწინებული  

აქტივობები. 

სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილებია: 

 1. სკოლის მისია; 

 2. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო 

მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა; 

 3. ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და 

სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;  

4. სასკოლო საათობრივი ბადე; 

5. გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და 

საგნების მიხედვით;  

6. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასებების წესები (რომელიც განსაზღვრავს ვადებსა 

და პირობებს გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენისათვის, საშემოდგომო 

გამოცდების ჩატარებისათვის და სხვა); 

7. ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთათვის (საჭიროების 

შემთხვევაში).  

8. დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა. ასევე პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის პროგრამით გათვალისწინებული  აქტივობები. 

9. საგანმანათლებლო რესურსები. 

   10. ძირითადი მეთოდიკური ორიენტირები. 

 

 

 

 

 

მისია და ხედვა 

 სკოლა-ლიცეუმი ,,ცოდნა” მდებარეობს ქ. თბილისის სარაჯიშვილის ქ. №108. სკოლა 

ახორციელებს სახელმწიფოსა და საზოგადოების დაკვეთას, საგანმანათლებლო საქმიანობას 

დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. განათლების ეროვნული მიზნების, ეროვნულ 



სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სასწავლო გეგმის საფუძველზე ახორციელებს ქართული და 

ინგლისური ენების, მათემატიკის გაძლიერებულ სწავლებას.                                                                                                                                        

სკოლა-ლიცეუმის მთავარი ამოცანაა შექმნას ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების 

მისაღწევი საგანმანათლებლო გარემო და რესურსები. საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში 

დგას თითოეული მოსწავლე და მიღწეული შედეგი;                                                                                                                                                    

• გათვალისწინებულია მოსწავლის ფიზიკური და ფსიქიკური შესაძლებლობები და ასაკთან 

შესაფერისი ინტერესები; მოსალოდნელი შემთხვევისათვის გათვალისწინებულია მზაობა 

სსსმ მოსწავლისათვის დამატებით სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებაოზე;                                                                                                

• მისია ასევე ითვალისწინებს სწავლაში მოიაზრებდეს არა ერთი კონკრეტული გზის გავლა, 

არამედ მასწავლებლის და მოსწავლის მიერ ერთობლივად შერჩეული ოპტიმალური 

ვარიანტის ძიება, მთავარ პრიორიტეტად გაიხადოს არა მხოლოდ ცოდნის ოდენობა, არამედ 

ხარისხი.                                                                                                                                                                          

• იზრუნოს საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისა, მატერიალური და 

ადამიანური რესურსების სრულყოფისათვის;                                                                                                                                                       

• იზრუნოს მოსწავლეთა და თანამშრომელთა მხრიდან სკოლის შინაგანაწესის დაცვაზე, 

შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი ინტელექტუალური, ფიზიკური თუ სულიერი 

თვისებებისა და მიდრეკილებების გამოსავლენად და გასავითარებლად;                                                                                                                                    

• იზრუნოს ინფორმაციის მოპოვებისა და იმ უნარ-ჩვევებისა და დამოკიდებულებების 

განვითარებაზე, რომლებიც მას დასჭირდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში;                                                                                                                

• აღზარდოს მომავალი თაობა ტოლერანტული სულისკვეთებით.                                                                                       

• შეუქმნას მოსწავლეს სათანადო პირობები საერთაშორისო სტანდარტის მქონე განათლების 

მისაღებად;                                                                                                                                                                                               

• უზრუნველყოს ქართული და ინგლისური ენების, ისტ-ის სწავლების მაღალი დონის 

საფუძველზე ტრადიციული და თანამედროვე საკომუნიკაციო და საინფორმაციო 

საშუალებების გამოყენების უნარების განვითარება;                                                                                                                                                                                         

• სასწავლო დისციპლინების საფუძვლიან სწავლებაზე დაყრდნობით უზრუნველყოს 

მოსწავლეებში ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების განვითარება;                                                                                                           

• გაითვალისწინოს მოსწავლეთა შესაძლებლობები და ხელი შეუწყოს მათ 

თვითრეალიზაციასა და პროფესიულ ორიენტაციას;                                                                                                                                                                 

• გაითვალისწინოს გახანგრძლივებულ ჯგუფში მოსწავლეთა ჩასარიცხად მშობელთა 

მოთხოვნები (18 საათამდე);                                                                                                                                                                                                          

• უზრუნველყოს ინტეგრაცია სკოლა-ოჯახი-საზოგადოებას შორის;                                                                                         

• იზრუნოს მოსწავლეებში იმ პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებაზე, 

რომელთა ფლობა გადამწყვეტია თანამედროვე სამყაროში თვითრეალიზების და სათანადო 

ადგილის დამკვიდრებისათვის;                                                                                                                                                                                           

• იზრუნოს მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებასა და კარიერულ წინსვლაზე;                                              

• გაითვალისწინოს შენიშვნები,წინადადებები და მონიტორინგის შედეგების მიხედვით 

მიღებულ იქნას გადაწყვეტილება სკოლის მისიასა და სხვა დოკუმენტებში შესატანი 

ცვლილებების შესახებ.  

 

თავი  I 

სწავლა-სწავლების ძირითადი პრინციპები და საგნმანათლებლო პროცესის ორგანიზება 

 1. ზოგადი განათლების საფეხურები  



1. სრული ზოგადი განათლება მოიცავს სამ საფეხურს და გულისხმობს თორმეტწლიან 

სწავლებას.                                                                                                                                                     

2. სრული ზოგადი განათლების საფეხურებია:                                                                                                  

ა) დაწყებითი - I-VI კლასები;                                                                                                                       

ბ) საბაზო - VII-IX კლასები;                                                                                                                           

გ) საშუალო - X-XII კლასები.                                                                                                                              

3. დაწყებითი და საბაზო განათლება სავალდებულოა.                                                                                

4. სრული ზოგადი განათლების მიღება შესაძლებელია ზოგადი განათლების სამივე 

საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონის დაძლევის 

შემთხვევაში.  

2.  სწავლა-სწავლების მიზნები და საგანმანათლებლო პრინციპები 

1. დაწყებითი საფეხურის მისია 

დაწყებითი საფეხურის მისიაა: 

ა) საგანთა თანამიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივი, ფიზიკური, 

ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა;  

ბ) საბაზისო უნარების - წიგნიერებისა და რაოდენობრივი წიგნიერების განვითარების 

ხელშეწყობა;  

გ) სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება, 

ცნობისმოყვარეობის ცოდნისმოყვარეობაში გადაზრდა და მოსწავლის მომზადება საბაზო 

საფეხურისთვის. 

2. საბაზო საფეხურის მისია 

საბაზო საფეხურის მისიაა საგანთა სწავლა-სწავლების საფუძველზე მყარი, დინამიკური და 

ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირება, მოსწავლის ინტერესებისა და მიდრეკილებების 

გამოვლენა, მოსწავლის დამოუკიდებელი სწავლის უნარისა და შრომისუნარიანობის 

განვითარება, აქტიური მოქალაქის ფორმირების ხელშეწყობა და საფუძვლების შექმნა 

განათლების მომდევნო საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისთვის ან შრომითი 

საქმიანობისთვის. 

3. საშუალო საფეხურის მისია  

საშუალო საფეხურის მისიაა: 

ა) საგანთა გაღრმავებული სწავლების გზით სისტემური ცოდნის კონსტრუირება;  

ბ) მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და 

პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბება, რომელსაც შეუძლია 

გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება ახალი 

მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი ღირებულებების შესაქმნელად. 

4. სწავლა-სწავლების მიზნებია მოსწავლეს განუვითაროს შემდეგი გამჭოლი უნარები და 

ღირებულებები: 

პრობლემების 

გადაჭრა 

• პრობლემის ამოცნობა, აღწერა და გაანალიზება; 

• პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება, მათგან ყველაზე ეფექტურის 

შერჩევა. 

კრიტიკული 

აზროვნება 

• ფაქტების, წარმოდგენების, მოსაზრებების კრიტიკულად განხილვა და 

გაანალიზება; 

• შეკითხვების ჩამოყალიბება და მათზე პასუხის ძიება; 

• არგუმენტირებულად მსჯელობა, ანუ საკუთარი მოსაზრებების  

დასაბუთება შესაფერისი არგუმენტების, მაგალითების მოყვანით; 

• გონივრული არჩევანის გაკეთება და მისი დასაბუთება. 

შემოქმედებითი 
• ჩანაფიქრის შემოქმედებითად განხორციელება; 

• ორიგინალური იდეების გამოვლენა და ხორცშესხმა; ახლის შექმნა; 



აზროვნება 

  

• დასმული პრობლემების გადასაჭრელად  არასტანდარტული გზების 

მოძიება; 

• სწრაფვა გარემოს გარდაქმნა-გაუმჯობესებისკენ; 

• გამოწვევების მიღება, სასკოლო საქმიანობაში გაბედული ნაბიჯების 

გადადგმა. 

თანამშრომლობა 

• სამუშაოს თანასწორად განაწილება და შესრულება 

ჯგუფური/გუნდური მუშაობის დროს; 

• მზაობა ჯგუფში/გუნდში  სხვადასხვა ფუნქციის შესასრულებლად(მაგ., 

ლიდერის); 

• განსხვავებული იდეების, შეხედულებების კონსტრუქციულად 

განხილვა; 

• რესურსების, მოსაზრებების, ცოდნის გაზიარება  პრობლემათა 

ერთობლივად გადაჭრის,   გადაწყვეტილებათა  ერთობლივად მიღების 

მიზნით. 

კომუნიკაცია 

• განცდილის, ნააზრევის მიტანა მსმენელამდე/მკითხველამდე, მათზე 

შთაბეჭდილების მოხდენა;  

• ინფორმაციის გაზიარება საკომუნიკაციო სიტუაციის შესაბამისი 

ვერბალური და არავერბალური საშუალებების გამოყენებით; 

• სხვისი მოსმენისა და გაგების უნარი; 

• პიროვნული ღირსების გააზრებისა და დაფასების უნარი. 

ეთიკა 

• ეთიკური ნორმების  დაცვა; 

• სოლიდარობის განცდა; 

• ემპათია; 

• განსხვავებულობის მიმღებლობა; 

• საკუთარ აქტივობაზე პასუხისმგებლობის გააზრება. 

მეწარმეობა, 

ინიციატივების 

გამოვლენა და 

საქმედ ქცევა 

• სწავლა-სწავლების პროცესში ინტერესისა და ცნობისმოყვარეობის 

გამოვლენა; 

• ახალი იდეების, მიდგომების, შესაძლებლობების ძიება და მათი 

განხორციელება სწავლის გაუმჯობესების მიზნით; 

• მზაობა გამოწვევების მისაღებად, გაბედული ნაბიჯების 

გადასადგმელად. 

დროსა და 

სივრცეში 

ორიენტირება 

• თანამედროვე რეალობის სივრცულ-დროით ჭრილში გააზრება და 

ინტერპრეტირება; 

• მულტიპერსპექტიული ხედვა დროითი და სივრცული ფაქტორების 

გათვალისწინებით. 

კვლევა 

• კვლევითი ამოცანის, კვლევის პროცედურების, მონაცემების 

მოპოვების გზებისა და აღრიცხვის ფორმების განსაზღვრა; სათანადო 

რესურსების შერჩევა; 

• კვლევის ჩატარება, მონაცემების აღრიცხვა და სხვადასხვა ფორმით 

წარმოდგენა/ ორგანიზება;   

• მონაცემების ანალიზი, არგუმენტირებული მსჯელობის საფუძველზე 

დასკვნების გამოტანა; კვლევის შედეგების შეფასება;  

• კვლევითი სამუშაოების ჩატარების დროს ეთიკისა და უსაფრთხოების 

ნორმების დაცვა. 

სწავლის სწავლა 

დამოუკიდებლად 

• აქტივობის/დავალების  ღირებულების განსაზღვრა  -  მოსწავლემ უნდა 

დაინახოს,  რას შესძენს  აქტივობის შესრულება, რა პიროვნულ თუ 



საქმიანობა სოციალურ სარგებელს მოუტანს მას; 

• აქტივობის/დავალების დაგეგმვა - მოთხოვნათა გააზრება და მის 

შესასრულებლად საჭირო ცოდნის განსაზღვრა; დავალების/აქტივობის 

მთავარი მიზნის განსაზღვრა; სამუშაოს წარმატებით შესრულების 

კრიტერიუმების დადგენა; განსახორციელებელი სამუშაოს ეტაპების 

გამოკვეთა; იმის განჭვრეტა, თუ რა გაუადვილდება, რა გაუძნელდება, 

რაში დასჭირდება დახმარება; სტრატეგიების მიზანშეწონილად 

შერჩევა სამუშაოს თითოეული ეტაპისათვის; 

• სწავლის პროცესის მონიტორინგი - დაფიქრება სწავლის პროცესზე, იმ 

პირობების და ფაქტორების ამოცნობა, რომლებიც ხელს უწყობს ან 

აფერხებს წინსვლას, სათანადო ზომების მიღება წინსვლის 

ხელშესაწყობად; თვითშეფასება ძლიერი და სუსტი მხარების 

დასადგენად, სუსტი მხარეების გასაძლიერებლად გზების დასახვა; 

• სოციოემოციური მართვა  - ნერვიულობის მინიმუმამდე დაყვანა, 

საჭიროებისამებრ, დახმარების თხოვნა, საკუთარ თავში  სიძნელეთა 

გადალახვის რესურსების პოვნა; შეცდომების მიმართ პოზიტიური 

დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და წინსვლის წყაროდ გამოყენება; 

• ცალკეული საქმიანობისთვის გამოყოფილი დროის ეფექტურად 

გამოყენება. 

პასუხისმგებლობა 

  

• სასკოლო საქმიანობებში (სასკოლო ცხოვრებაში) ნაკისრი 

ვალდებულების შესრულება; 

• სამუშაოს დადგენილ ვადებში დასრულება და ჩაბარება; 

• საკუთარი ქცევის მართვა, საკუთარ ქცევებზე, სოციალურ 

აქტივობებზე  პასუხისმგებლობის აღება. 

ინფორმაციული 

და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

გამოყენება 

• ქსელური ძიება; 

• ინფორმაციის გავრცელება; 

• ელექტრონული  რესურსის მოძიება და გამოყენება სასწავლო 

პროცესში. 

წიგნიერება 

• ზეპირი და წერითი მეტყველების გზით ინფორმაციის მიღების, 

დამუშავების, გააზრების, სისტემაში მოყვანის, გაანალიზება-

ინტერპრეტირებისა და წარდგენა-გაზიარების უნარი. 

 

2.  ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარე, ეროვნული სასწავლო გეგმა 

ასევე გამოყოფს პრიორიტეტულ თემებს: 

ა) კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა; 

ბ) გარემოს დაცვა; 

გ) ჯანსაღი ცხოვრება; 

დ) სამოქალაქო უსაფრთხოება; 

ე) კონფლიქტების მართვა; 

დ) ფინანსური წიგნიერება; 

ე) კულტურული მრავალფეროვნება; 

ვ) ადამიანის უფლებები. 

 5. კალენდარი 

1. 2019-2020 სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის 

არდადეგები (იხილეთ დანართი№1) 

 სასწავლო კვირა ხუთდღიანია (საჭიროების შემთხვევაში დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი 

სწავლებაც).  ექვსდღიანი სწავლება დასაშვებია:                                                                                      



ა) თუ სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;                                 

ბ) თუ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები;                                                                                                                                

გ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე 

განსაზღვროს დასვენების დღედ.  

2. გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით, პირველ კლასებში 35 წუთი და 

მეორე კლასში - 40 წუთი. ( იხილეთ დანართი N2)                                                                    

გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს 

გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს ( ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ.), 

როდესაც სკოლამ შესაძლოა შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის 

დროის შემცირების მიზნით.  

3. გაკვეთილებს შორის ორი შესვენების ხანგრძლივობა განისაზღვროს 15 – 10 წუთით. 

დანარჩენი შესვენებების ხანგრძლივობა 5 წთ. ( იხილეთ დანართი N2)  

6. მოსწავლეთა რაოდენობა 

 1. თითოეულ კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვროს 20-22-ით.                   

2. სკოლაში მოსწავლეთა მიღება, სხვა სკოლაში გადასვლა და სხვა ხდება შესაბამისი 

პროცედურებით შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით (იხ. დანართი N3).  

7. სასკოლო საათობრივი ბადე  

სასკოლო საათობივი ბადე მოიცავს თითოეული კლასის მიხედვით სავალდებულო 

გაკვეთილების განრიგს. სასკოლო საათობრივი ბადის მიხედვით შექმნილია გაკვეთილების 

ცხრილი, რომელიც აზუსტებს, თუ კვირის რომელ დღეს და დროის მონაკვეთში, რომელი 

საგანი ისწავლება, აგრეთვე მითითებულია საგნის მასწავლებელი.  (იხილეთ დანართი N4)                                                                                                                   

სასკოლო საათობრივი ბადე, გაკვეთილების ცხრილი შედგენილია ეროვნული სასწავლო 

გეგმის შესაბამისად,(იხილეთ დანართი N5 ). ასევე ეროვნული სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული/გაუთვალისწინებელი/ არჩევითი საგნების საგანმანათლებლო 

მომსახურება (იხილეთ დანართი N 6, 7, 8, 9). 

8. სკოლის საერთო კულტურა 

 1. სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს ურთიერთპატივისცემისა და თანასწორობის პრინციპების 

დაცვას.                                                                                                                                                            

2. სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას 

სკოლის საზოგადოების წევრებისთვის.                                                                                                        

3. სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს და ორგანიზება გაუწიოს სპორტულ, სახელოვნებო, საკლუბო 

აქტივობებსა და სასკოლო პროექტებს, რომლებშიც სხვადასხვა კლასის მოსწავლეები, 

მასწავლებლები და მშობლებიც იქნებიან ჩართულნი.    

  4. ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას - ისტორიული და კულტურული 

მემკვიდრეობის პატივისცემა და მათ დაცვაზე ზრუნვა ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთ 

წინაპირობას წარმოადგენს. იგი ხელს უწყობს პატრიოტი, პასუხისმგებლობიანი მოქალაქის 

აღზრდას. ამის გათვალისწინებით სკოლის საერთო კულტურამ მოსწავლეს უნდა 

გამოუმუშავოს პატივისცემის გრძნობა და მზრუნველი დამოკიდებულება ადამიანის მიერ 

წარსულსა და აწმყოში შექმნილი მატერიალური თუ არამატერიალური კულტურის 

(ტრადიციების, ფასეულობების, სხვ.) ნიმუშების მიმართ; გაააზრებინოს, რომ მომავალი, 

სწორედ ამ მემკვიდრეობას უნდა დაეფუძნოს; 

5. კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულებისა და 

ტოლერანტობის დამკვიდრებას - შემწყნარებლობა (ტოლერანტობა) გულისხმობს ქვეყანასა 



თუ მსოფლიოში არსებული მრავალფეროვნების მიმღებლობასა და პატივისცემას, რაც 

ადამიანთა მშვიდობიანი თანაცხოვრების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პირობას 

წარმოადგენს. სკოლის საერთო კულტურამ ხელი უნდა შეუწყოს მოზარდს იმის გააზრებაში, 

რომ ყოველი ადამიანი წარმოადგენს გარკვეული ენის, კულტურის, ტრადიციის მატარებელ 

ინდივიდს, რომელსაც თავისი უნიკალური წვლილის შეტანა შეუძლია ქვეყნისა თუ 

საზოგადოების წინსვლაში. ეს სტიმულს მისცემს მოზარდის სრულფასოვან განვითარებას და 

დაეხმარება მას კულტურათშორისი დიალოგის წარმართვაში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე 

მის ფარგლებს გარეთ; 

6. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებასა და უსაფრთხოების დაცვას - ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დაცვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლის ფიზიკური და 

ფსიქიკური კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად, რათა საფრთხე არ შეუქმნას საკუთარ და 

სხვათა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას. ამის გათვალისწინებით სკოლის 

საერთო კულტურა მოსწავლეს უნდა დაეხმაროს თავიდან აირიდოს ნეგატიური ფაქტორების 

ზემოქმედება, გააცნობიეროს ჯანსაღი ცხოვრების არსი (ზომიერება ყველაფერში, გაკაჟება, 

სწორი კვება, ცხოვრების რაციონალური რეჟიმი, რისკების თავიდან აცილება, მავნე ჩვევებზე 

უარის თქმა და სხვ.) და გაიაზროს მისი მნიშვნელობა; 

7. გარემოსდაცვით განათლებას მდგრადი განვითარებისთვის - ეს არის მიდგომა, რომლის 

მიზანია ხელი შეუწყოს მდგრადი განვითარების პრინციპების დანერგვას გარემოსდაცვით 

კონტექსტზე დაფუძნებით. ის გულისხმობს გარემოსდაცვითი ცნობიერების ჩამოყალიბების 

ხელშეწყობას დედამიწის, როგორც საერთო სასიცოცხლო სივრცის, მდგრადი მომავლის 

უზრუნველსაყოფად. ამის გათვალისწინებით სკოლის საერთო კულტურა (ფარული 

კურიკულუმი) მოსწავლეს უნდა უბიძგებდეს გააცნობიეროს პირადი და მოქალაქეობრივი 

პასუხისმგებლობა გარემოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, გაიაზროს მდგრადი 

განვითარების მნიშვნელობა, ჩამოუყალიბდეს სწორი დამოკიდებულება გარემოს მიმართ, 

გაუჩნდეს გარემოს დაცვასა და მის აღდგენასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიღების სურვილი; 

8. კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების გზების სწავლებას - კონფლიქტი ცხოვრების 

განუყოფელ ნაწილია. სკოლაში ხშირად კონფლიქტის თანმდევი პროცესია ძალადობაც 

(ბულინგი). ამის გათვალისწინებით, სკოლის საერთო კულტურა ხელს უნდა უწყობდეს 

ფიზიკური თუ ფსიქიკური ძალადობის ფენომენის გააზრებას, ძალადობასა და კონფლიქტს 

შორის არსებული განსხვავებების გაცნობიერებასა და კონფლიქტების არაძალადობრივი 

მეთოდებით გადაჭრის გზების სწავლებას; 

9. სამეწარმეო უნარების განვითარებას და ინიციატივების წახალისებას - მეწარმეობა არის 

ინდივიდის უნარი იდეები აქციოს საქმედ. ის მოიცავს როგორც შემოქმედებითი მიდგომის, 

ინოვაციისა და რისკის, ასევე დასახული მიზნის მისაღწევად დაგეგმვისა და პროექტების 

მართვის უნარს. მეწარმეობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სასკოლო თემის ცხოვრებაში 

მოსწავლეთა აქტიური ჩართვისთვის. მეწარმეობის საფუძვლების გათავისება 

მოსწავლისთვის ფართო ასპარეზია ინოვაციური იდეებიის დაგეგმვის, განვითარებისა და 

განხორციელებისთვის. იგი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარია, რომლის მქონე 

თითოეული ინდივიდი ავტომატურად ხდება საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების 

ხელშემწყობი, რაც მისი მოქალაქეობრივი მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების 

ზრდასაც განაპირობებს. ამის გათვალისწინებით, სკოლის საერთო კულტურა სასკოლო 

საზოგადოების წევრებს უნდა აძლევდეს საკუთარი ინიციატივების რეალიზებისა და 

თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობას. 

                                                                                                                                                          

 9.  საგნობრივი კათედრები  

სკოლაში ფუნქციონირებს საგნობრივი ჯგუფების ექვსი კათედრა:                                                             

• მათემატიკის – ხელმძღვანელი  ციალა ცაბაძე;                                                                                       

• ქართული ენა და ლიტერატურის - ლ   ია ბაზაძე;                                                                                                

• უცხოური ენების – თათია ლაბაძე;                                                                                                                  

• საქართველოს ისტორია, საქართველოს გეოგრაფია და სხვა საზოგადოებრივი 

მეცნიერებებისა დ ა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების - ბელა თოდუა;                                                                      



• ფიზიკური, შრმითი და ესთეტიკური ღზრდა და დაწყებითი კლასების კათედრა - ნინო 

სამსონაშვილი.  

საგნობრივი კათედრები აერთიანებს სკოლის ყველა მასწავლებელს. თითოეული კათედრის 

ფუნქციებია:      

ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება; 

ბ) კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობათა 

განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება; 

გ) საგაკვეთილო პროცესისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და სასკოლო 

ბიბლიოთეკისთვის საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა და პედაგოგიური საბჭოსთვის 

წარდგენა; სახელმძღვანელოების შერჩევა;                                                                                                                       

დ) სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა (მაგ., ისტორიასა და ქართულ ენასა და 

ლიტერატურაში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებისთვის საერთო დავალებების 

მოფიქრება და სხვ.); 

ე) ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის; 

ვ) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და 

მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით; 

ზ) შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური 

მიღწევებისა და გაცდენების ანალიზი; 

თ) სკოლის დირექტორისთვის მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრის წარდგენა. 

ი) სკოლის ადმინისტრაციასთან ერთად მონაწილეობის მიღება სასკოლო სასწავლო გეგმის 

შემუშავებაში მისი პედაგოგიურ საბჭოში წარდგენისა და დამტკიცების მიზნით;  (იხილეთ 

დანართი №10) 

ყველა კათედრა იკრიბება სასწავლო წლის დასაწყისშივე და ირჩევს კათედრის 

თავმჯდომარეს ერთი სასწავლო წლის ვადით (ერთი და იგივე პირის არჩევა კათედრის 

თავმჯდომრედ შესაძლებელია ზედიზედ სამჯერ).                                                                                                          

თითოეულ სემესტრში მინიმუმ ორჯერ მაინც რეგულარულად შეიკრიბებიან კათედრის 

წევრები. ყველა კათედრაზე განიხილება საგანმანათლებლო სტანდარტის შესრულების 

მიმდინარეობა, უნდა მოხდეს პრობლემების გამოვლენა და შეფასება, განისაზღვროს, თუ 

როგორი ხარისხით იქნება შესაძლებელი ყველა მოსწავლისთვის საგნობრივ პროგრამებში 

შედეგების მიღწევა.                                                                                                                        

საგნობრივი კათედრების წევრთა შეკრება აუცილებლობის შემთხვევაში, შეიძლება ჩატარდეს 

საგაკვეთილო პროცესის დამთავრების შემდეგ ნებისმიერ დროს.  

კათედრის თავჯდომარის ფუნქციებია:                            

• რეგულარული შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და 

საბუთების წარმოება-შენახვა);                                                                                                                                             

• სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის სხდომის შედეგად მიღებული 

გადაწყვეტილებათა მიწოდება;                                                                                                                 

• პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო ღონისძიებების (ტრენინგების, 

კონფერენციების და სხვა) ორგანიზება და მოწყობა.  

10.შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა  

ეროვნული სასწავლო გეგმა თითოეული საგნისათვის განსაზღვრავს სემესტრის 

განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალურ 

რაოდენობას (იხილეთ დანართი N11).  

11. სადამრიგებლო პროგრამა  



1. სკოლაში  ყველა  კლასს   ჰყავს  დამრიგებელი.  დამრიგებელი  უნდა  იყოს  იმავე სკოლის 

პედაგოგი (დანართიN12).  

 2. დამრიგებლის მუშაობა წარიმართება შემდეგი პრინციპებით: 

ა) სრულფასოვანი აღზრდა - სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების 

ფიზიკური, კოგნიტური (შემეცნებითი) და ემოციურ-სოციალური განვითარებისაკენ; 

ბ) მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა - დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის 

პოტენციური ძალების ამოქმედება და მისი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის 

სათანადო პირობების შექმნა; 

გ) მოსწავლეებში პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარება - დამრიგებელმა მოსწავლეებს 

საშუალება უნდა მისცეს, მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (ზეიმები, ლაშქრობები, 

ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში; 

დ) თანამშრომლობის პრინციპი – დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან უნდა 

ემყარებოდეს თანამშრომლობას, პატივისცემასა და ნდობას. 

 

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.) (დანართი№13);                                                                                                    

ბ) რეგულარულად ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი (დანართი№14).                                      

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;   

ბ.ვ) მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერების ამაღლება;  

ბ.ზ) თვალსაწიერის გაფართოება.  

ბ 1.  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:  

ბ 1 .  ა) კითხვის ტექნიკის გაძლიერებით; 

ბ1.   ბ) წაკითხულის განხილვა-გააზრებით;   

ბ 1 .  გ) ანალიზის უნარის განვითარებით;   

ბ 1 . დ) მსჯელობის უნარის განვითარებით;  

ბ 1 . ე) პრეზენტაციის უნარის განვითარებით; 

ბ 1 . ვ) შემოქმედებითი უნარების განვითარებით და სხვ. 

ბ 2 . 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 და 

სხვ.). 

თ) მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელმა უნდა მოამზადოს ინფორმაცია 

მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე  დასწრების შესახებ მოსწავლის პირად საქმეში 

შესატანად. 

4. რეკომენდებულია, დამრიგებელი  გაეცნოს სამინისტროს და სამინისტროს საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების მიერ შემუშავებულ და/ან რეკომენდებულ შესაბამის 

მეთოდურ სახელმძღვანელოებსა და გზამკვლევებს. 

 

 

 

 

 

 

 

თავი II 

საგანმანათლებლო რესურსები 

1. სასწავლო პროცესში აუცილებელია მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსების 

გამოყენება როგორც მასწავლებლებისათვის, ასევე მოსწავლეებისათვის. სკოლა 

უზრუნველყოფს არსებული საგანმანათლებლო რესურსების (ბიბლიოთეკა, ლაბორატორია და 

სხვ.) ხელმისაწვდომობას მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის. სკოლა შეიმუშავებს და 

მოსწავლეებს გააცნობს არსებული სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსით სარგებლობის 

წესებს (დანართი №15).   

                                                                                                                                                         

საგანმანათლებლო რესურსების ტიპებია:                                                                                                   

ა) გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოები;                                                                             

ბ) დამხმარე ლიტერატურა;                                                                                                                                      

გ) საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები;                                                                                   

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

ე) ბიბლიოთეკა, თეატრი, მუზეუმი, ისტორიული ძეგლები, ბუნებრივი გარემო და სხვ.                                                                                                                                                   

ვ) თანამედროვე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორია.  

2. სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი სკოლის პედაგოგიური საბჭო, ეროვნული სასწავლო 

გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ გრიფმინიჭებულ და საგნობრივი კათედრების მიერ 

შერჩეულ სახელმძღვანელოთა ნუსხას (დანართი N16) იმ ნუსხას, რომლებსაც მასწავლებლები 

რეგულარულად გამოიყენებენ 2019 –2020 სასწავლო წლის განმავლობაში. 

 



 

თავი III 

ინკლუზიური განათლება 

ინკლუზიური განათლება გულიხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

მოსწავლის ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში თანატოლებთან ერთად.                

სკოლა უზრუნველყოფს ყველა ტიპის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

მოსწავლეების (შემდგომში სსსმ) სასწავლო პროცესში მაქსიმალურ ჩართვას. ასეთი საკითხების 

კოორდინირებაზე პასუხისმგებელი პირი დგინდება სკოლის დირექციის გადაწყვეტილებით. 

იგი უზრუნველყოფს სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლებისთვის 

ადეკვატური პირობების შექმნას. 

1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე  

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

რომელსაც, თანატოლების უმრავლესობასთან შედარებით, აქვს სწავლასთან დაკავშირებული 

სირთულეები ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ მინიმალურ 

მოთხოვნებს და საჭიროებს სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას. კერძოდ, სასკოლო 

სასწავლო გეგმის მოდიფიცირებას ან ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას. 

2. სსსმ მოსწავლე შეიძლება იყოს მოსწავლე, რომელსაც აქვს:                                                                       

ა) ფიზიკური დარღვევა;                                                                                                                                   

ბ) ინტელექტუალური დარღვევა;                                                                                                                                           

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

დ)მეტყველების დარღვევა;                                                                                                                                         

ე) ქცევითი და ემოციური დარღვევა;                                                                                                                        

ვ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება;                                                                                                

ზ) სირთულეებით სოციალური ფაქტორების გამო და ამ მიზეზით ვერ სძლევს ეროვნულ 

სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს. 

2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა  

1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არის სასკოლო სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით 

შემუშავებული სასწავლო გეგმა სსსმ მოსწავლისათვის, რომელიც წარმოადგენს სასკოლო 

სასწავლო გეგმის ნაწილს. იგი მაქსიმალურად უნდა ითვალისწინებდეს სსსმ მოსწავლის ყველა 

საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და 

ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს, აგრეთვე, ყველა დამატებით აქტივობას, რომელიც 

აუცილებელია გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად. ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმა იქმნება სასწავლო წლის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი კვირისა ან მოსწავლის 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში.                                                                                                

2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება შემუშავდეს ყველა საგანში ან რომელიმე 

კონკრეტულ საგანში/საგნებში სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად.                                                                  

3. ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში დეტალურად 

უნდა დაიგეგმოს/განისაზღვროს: 

ა) რომელ საგანში/საგნებში საჭიროებს მოსწავლე ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმის 

შემუშავებას. შერჩეულ საგნებში განისაზღვრება სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები 

და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე საშინაო) აქტივობები;                                                                                                    



ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს შერჩეულ მიზანს, აქტივობასა თუ მასალას;                                                                                                                                              

გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი და/ან ინდივიდუალური მეცადინეობები, 

მეცადინეობების დრო, ადგილი და ხანგრძლივობა;                                                                                                                          

დ) დამატებით და/ან ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი; სსსმ 

მოსწავლისათვის დამატებითი დამხმარე პერსონალის (სანიტარი, ძიძა) 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 (ავტობუსით მომსახურების 

საჭიროება, კომპიუტერით სარგებლობის აუცილებლობა, მისთვის საჭირო სასკოლო ავეჯის 

აუცილებლობა, დასვენების საჭიროება და სხვ.) 

4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს ინფორმაციას ბავშვის ძლიერი 

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

მოტორული და სხვა სფეროების მიხედვით;                                                                                                                                      

5. სწავლის პროცესში სირთულეების გამოვლენის შემდეგ სკოლამ უნდა უზრუნველყოს სსსმ 

მოსწავლის შესაძლებლობების სიღრმისეული შეფასება. საჭიროების შემთხვევაში სსსმ 

მოსწავლის სიღრმისეული შეფასებისთვის და მის განათლებასთან დაკავშირებული 

რეკომენდაციებისთვის სკოლას შეუძლია მიმართოს სამინისტროს ინკლუზიური  განათლების 

მულტიდისციპლინურ გუნდს (შემდგომში - მულტიდისციპლინური გუნდი). 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.                                                                                                                                                               

6. ისგ ჯგუფში უნდა გაერთიანდნენ ის პედაგოგები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან 

მოსწავლეს, აგრეთვე მშობელი/მშობლები, სკოლის ადმინისტრაციის წევრი/წევრები, 

ფსიქოლოგი, ლოგოპედი ან სპეციალური მასწავლებელი, თუკი სკოლას ჰყავს ასეთი;                                                              

7. ისგ ჯგუფს უნდა ჰყავდეს კოორდინატორი. კოორდინატორი წარმართავს ჯგუფის წევრების 

მუშაობას და პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე; ჯგუფის კოორდინატორი 

მიზანშეწონილია იყოს სსსმ მოსწავლის დამრიგებელი;                                                                                                                     

8. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის შემდეგ უნდა ჩატარდეს ისგ ჯგუფის წევრების 

მინიმუმ ერთი მიმდინარე და ყოველი სემესტრის ბოლოს ერთი შემაჯამებელი შეხვედრა. 

შეხვედრებზე განიხილება გეგმის შესრულების მიმდინარეობა და გეგმაში შესატანი 

ცვლილებები (თუკი ამის საჭიროება არსებობს). გეგმის განხორციელების მონიტორინგის 

შედეგად გეგმა ექვემდებარება პერიოდულ ცვლილებებს;                                                                                                                

9. ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე იწარმოება სხდომის ოქმები. ყველა სხდომის ოქმი ინახება 

მოსწავლის პირად საქმეში;                                                                                                                                                                                        

10. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შედგენისთანავე დასამტკიცებლად წარედგინება 

პედაგოგიურ საბჭოს.                                                                                                                                                           

11. 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.). 

3. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები  

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

ნებისმირი სხვა მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება. თუ სსსმ მოსწავლე განათლებას 



იღებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით, ფასდება მის მიერ ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონე. სსსმ მოსწავლე, რომელიც წარმატებით 

სძლევს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, ფასდება მაღალი ქულით.                                                                                                                                       

2. სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური და საფეხურის საერთო ქულების 

გამოანგარიშება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის.                                                                                         

3. გამონაკლისის შემთხვევაში დასაშვებია სსსმ მოსწავლეს არ ქონდეს სემესტრული შეფასება 

ერთ ან რამდენიმე საგანში. გამონაკლისი დაიშვება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის 

საფუძველზე. გამონაკლის შემთხვევაში მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა წარმოადგენს 

საგნის წლიურ ქულას. თუ სსსმ მოსწავლე რომელიმე საგანში მოცემულ სემესტრში არ ფასდება, 

ეს ხელს არ უშლის მას გადავიდეს მომდევნო კლასში.                                                                                                                                                         

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

დამადასტურებელი საბუთი მის პირად საქმეში, სსსმ მოსწავლის მიმართ არ 

ვრცელდებაეროვნული სასწავლო გეგმის 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული 

ღონისძიებები.                                                                                                                                                            

5. სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ წლიურ გამოცდას აბარებენ ის სსსმ 

მოსწავლეებიც, რომლებიც ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით სწავლობენ, სკოლამ ახდენს 

საგამოცდო მასალის ადაპტირებას - ქმნის ინდივიდუალური საგამოცდო პროგრამას, რომელიც 

დაეყრდნობა ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას. 

4. სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება  

1. იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ესაჭიროება ხანგძლივი ჰოსპიტალიზაცია, ან 

ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვერ დადის სკოლაში, სკოლა მიმართავს 

მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომლის დასკვნის საფუძველზეც სსსმ მოსწავლის განათლების 

მიღება უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს შინ სწავლების მეთოდით. ამ შემთხვევაში მოსწავლე 

ირიცხება სკოლაში, მაგრამ არ ესწრება გაკვეთილებს; სკოლა უდგენს მას სწავლების სპეციალურ 

გეგმას, რომლის მიხედვითაც მოხდება სსსმ მოსწავლის შინ სწავლება.                                                                                                                   

2. მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს და სკოლასთან და მშობელთან ათანხმებს იმ 

საგნების ჩამონათვალს, რომელიც შინ სწავლებით უნდა დაძლიოს სსსმ მოსწავლემ.                                                                                                                                                  

3. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 

მაქსიმალურად უნდა იყოს მიახლოებული სასკოლო სასწავლო გეგმასთან. სკოლა ვალდებულია 

დაადგინოს განრიგი, რომლის მიხედვითაც საგნის და აგრეთვე 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. დროისა და ფინანსების დაზოგვის მიზნით შინ სწავლების პროცესში შესაძლებელია 

ინტერნეტისა და ვიდეოკონფერენციების გამოყენება, რაც საშუალებას მისცემს მასწავლებელს, 

ვიზიტების შუალედში სკოლიდან გაუსვლელად აწარმოოს სსსმ მოსწავლის სახლში 

მეცადინეობის პროცესზე დაკვირვება, გაუწიოს კონსულტაცია სსსმ მოსწავლესა და მის 

მშობელს, მეურვეს ან სხვა პირს, რომელიც მოსწავლის სახლში მეცადინეობაზეა 

პასუხისმგებელი და ა.შ.                                                                                      6. მინიმალური 

დატვირთვა სსსმ მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში: 

 

კლასი I-IV V-VI VII-IX X-XII 

მინიმალური (ასტრონომიული) საათები 

კვირის მანძილზე 

5 სთ 6სთ 8სთ 8სთ 



 

5.სსსმ მოსწავლესთან მუშაობა  

რა არის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (ისგ)? 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა განიხილება ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირების 

ერთ–ერთ ბოლო დონედ. ამ დროს, სწავლების მეთოდებისა და სტრატეგიების ცვლილებასთან 

ერთად, სპეციალური სასწავლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეებითვის ინდივიდულაური 

სასწავლო მიზნების იდენტიფიცირება ხდება. ეს მიზნები განსხვავებულია ეროვნული 

სასწავლო გეგმის მიზნებისგან და შედგენილია მოსწავლის საგანმანათლებლო საჭიროებების 

გათვალისწინებით, ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით. 

ინდივიდულაური სასწავლო გეგმაში განსაზღვრულია მოსწავლის ინდივიდუალური სასწავლო 

მიზნები მისი ინდივიდუალური საჭიროებების, ძლიერი და სუსტი მხარეების 

გათვალისწინებით. ის არის სახელმძღვანელო, რომელშიც ასახული და დასაბუთებულია 

კონკრეტული მოსწავლისთვის საჭირო მხარდაჭერა, რომელსაც მასთან მომუშავე ყველა 

მასწავლებელი თუ სხვა პროფესიონალი უნდა იზიარებდეს და მისდევდეს. ის არ არის ხისტი 

დოკუმენტი და რეგულარულ ცვლილებებს მოითხოვს. აუცილებელია, დროის გარკვეულ 

მონაკვეთში მისი გადაფასება, მოსწავლის შესაძლებლობებთან და მიღწევებთან მიმართებაში 

მოყვანა და საჭირო ცვლილებების განსაზღვრა. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ეტაპები 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შემდეგი 5 ეტაპისგან შედგება:                                                                              

1. ინფორმაციის შეგროვება                                                                                                                                          

2. მიმართულების განსაზღვრა                                                                                                                                      

3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება                                                                                      

4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის განხორციელება                                                                                       

5. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის გადახედვა/გადაფასება და განახლება 

ინფორმაციის შეგროვება – ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენისთვის აუცილებელია 

მოსწავლის და სასწავლო პროცესის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის შეგროვება. მოსწავლის 

შესახებ ინფორმაციის შეგროვება სხვასხვა წყაროების, მეთოდებისა და ინსტრუმენტების 

გამოყენებით ხდება. გეგმაზე მომუშავე გუნდი უფლებამოსილია მოითხოვოს და გაეცნოს 

მოსწავლის შესახებ არსებულ სამედიცინო დასკვნებს ან სხვა წერილობით დოკუმენტებს, 

კონსულტაცია გაიაროს კომპეტენტურ პირებთან, მოახდინოს უშუალო დაკვირვება მოსწავლის 

სასწავლო აქტივობებში ჩართულობისას, განახორციელოს მოსწავლის პიროვნული ფაქტორების 

შეფასება სხვადსხვა სტანდარტული ინსტრუმენტების გამოყენებით. ინდივიდუალური 

სასწავლო  გეგმის შემუშავების ყველა ეტაპზე მოსწავლის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების 

მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს:                                                                                                                                               

• მოსწავლესთან და მის მშობლებთან კონსულტაცია;                                                                                                         

• საგნის მასწავლებლებთან კონსულტაცია;                                                                                                                      

• სხვა პროფესიონელებთან (ფსიქოლოგი, სპეციალური განათლების პედაგოგი, მეტყველების 

თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ექიმი, სოციალური მუშაკი და სხვა) კონსულტაცია;                                                                                                                                             

• მოსწავლეზე დაკვირვება და სიღრმისეული შეფასება.                                                      

მნიშვნელოვანია მოპოვებული ინფორმაციის სათანადო გაანალიზება და მოსწავლის ძლიერი 

და სუსტი მხარეების იდენტიფიცირება. ეს ნათელს მოჰფენს, თუ რა სფეროები საჭიროებს 

გაუმჯობესებას და მოსწავლის რომელი რესურსი (ძლიერი მხარეები) შეიძლება ამისთვის 

გამოვიყენოთ. 



მიმართულების განსაზღვრა – ინდივიდულური სასწავლო გეგმა განსაზღვრავს იმ პირებს, 

რომლებიც უშუალოდ ჩაერთვებიან მისი განხორციელების პროცესში (ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის (ისგ) გუნდი). მნიშვნელოვანია, რომ გეგმის განხორციელებაში ჩართულ 

პირებს შორის როლებისა და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა ყველა ეტაპზე ხდებოდეს. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა გულისხმობს შემდეგი პირებისა და სტრუქტურების 

ჩართულობას (თუმცა ყველა მათგანის ჩართვა აუცილებელი არ არის):                                                                                                                            

• სკოლის ადმინისტრაცია – განსაზღვრავს მოსწავლის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

კოორდინატორს, განსაზღვრულ პერიოდში უზრუნველყოფს გეგმის შედგენასა და მისი 

განხორციელების მონიტორინგს, უზრუნველყოფს მოსწავლის მხარდაჭერას სკოლის 

რესურსებით.                                                                                                                                                                   

• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის კოორდინატორი – პასუხისმგებელია ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის შეხვედრის ორგანიზებაზე, საჭირო დოკუმენტაციისა და მოსწავლის 

პორტფოლიოს წარმოებაზე, მონაწილეობს სასწავლო გეგმების მიზნების და სტრატეგიის 

განსაზღვრაში, მოსწავლის შეფასებაში. რეგულარული კონტაქტი აქვს მოსწავლის მშობლებთან 

და პედაგოგებთან.                                                                                                                                                      

• პედაგოგები – მონაწილეობას იღებენ მოსწავლის შეფასებაში, სასწავლო მიზნებისა და 

სტრატეგიების განსაზღვრაში, საჭირო მასალისა და დოკუმნეტაციის შექმნაში; თანამშრომლობს 

ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში ჩართულ პირებთან.                                                                                            

• სხვა პროფესიონალები – მონაწილეობას იღებენ მოსწავლის აკადემიური უანრების შეფასების 

პროცესში, თანამშრომლობენ ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში ჩართულ გუნდთან და 

ახდენენ მათ კონსულტირებას სხვადსხვა საკითხების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებასა და განხორციელებაში აქტიურ მონაწილეობას 

იღებენ მოსწავლის მშობლები. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება – ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის გუნდის 

წევრებს შორის პასუხისმგებლობების გადანაწილების შემდეგ, მნიშველოვანია მოსწავლისათვის 

გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სასწავლო მიზნების დასახვა.                                                                      

• გრძელვადიანი მიზანი – ეს არის ის მიზანი, რომელსაც მოსწავლე წლის განმავლობაში აღწევს; 

გრძელვადიან (წლიურ) მიზანს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის გუნდის წევრები 

შეთანხმებულად აყალიბებენ მოსწავლის ძლიერი მხარეების, საჭიროებების, მიღწევის 

არსებული დონისა და სკოლის რესურსების გათვალისწინებით. ეს მიზანი უნდა ასახავდეს 

რეალისტურ მოლოდინს მოსწავლის მიმართ და შესაბამისად, შესაძლებელია შეიცვალოს მას 

შემდეგ, რაც პედაგოგები მოსწავლეს უკეთ გაიცნობენ და მის შესახებ ობიექტურ წარმოდგენას 

შეიქმნიან.                                                                                                         • მოკლევადიანი მიზანი – 

უფრო კონკრეტული და სპეციფიური, რასაც გრძელვადიანი მიზნებისკენ მივყავართ. მათი 

მიღწევა უფრო მოკლე დროშია შესაძლებელი – ორ კვირაში, ერთ ან ორ თვეში. მოკლევადიანი 

მიზნები წარმოადგენს საფეხურებს გრძელვადიანი მიზნებისკენ. თავის მხრივ, მოკლევადიანი 

მიზნებიც შედგება საფეხურებისგან, ანუ უფრო პატარა მიზნებისგან, რომელსაც უფრო მცირე 

დროითი ინტერვალი სჭირდება და მკვეთრად განსაზღვრული თანმიმდევრობით ლაგდებიან 

მარტივიდან რთულისკენ. მოკლევადიანი მიზნები უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული 

გაზომვადი.                                                                                                                                                          

ამ ეტაპზე ასევე ხდება სწავლების სტრატეგიების განსაზღვრა, სწავლების პროცესის სხვა 

დამატებითი საკითხების დაზუსტება, როგორიცაა მოსწავლის სასწავლო განრიგი, საჭირო 

დამხმარე საშუალებები და სერვისები. დეტალურად ხდება ისეთი საკითხების განსაზღვრა, 

როგორიცაა: ვინ მუშაობს დასახულ მიზანზე მოსწავლესთან ერთად, სად ხორციელდება 

დასახულ მიზანზე მუშაობა, სწავლების რა მეთოდები და აქტივობები იქნება გამოყენებული, რა 

სახის მატერიალური რესურსები, დამხმარე საშუალებებია საჭირო მიზნის მისაღწევად, როგორ 

მოხდება მოსწავლის წახალისება და სხვა. 



ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის განხორციელება – ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

განხორციელება საკმაოდ დინამიური პროცესია და არ გამორიცხავს გეგმაში ასახული სასწავლო 

მიზნების და სტარტეგიების ცვლილების შესაძლებლობას. მეტად მნიშვნელოვნია შეფასების 

სისტემის ჩამოყალიბება. მოსწავლის შეფასება ხორცილედება მისი ინდივიდუალურ სასწავლო 

მიზნებთან მიმართებაში, იმის მიხედვით მიაღწია თუ არა ბავშვმა დასახულ კონკრეტულ 

შედეგს.          

მიზნის მიღწევის მონიტორინგი ხდება ყოველდღიურად. სპეციალურად შემუშავებული 

ცხრილის მეშვეობით ყოველდღიურად ფასდება მოსწავლის მიერ შემსრულებული სამუშაოს 

ხარისხი. შეფასება შეიძლება განხორციელდეს სხვადსხვა სისტემის მიხედვით. ერთ–ერთი 

შეიძლება იყოს მოსწავლის მიღწევების თვისებრივი დახასიათება: სუსტი, 

დამაკმაყოფილებელი, საშუალო და მაღალი. მიღწევის თვისობრვი მაჩვენებელი შეიძლება 

გადავიყვანოთ რაოდენობრივში შეფასების ათ ქულიანი სისტემის გამოყენებით. კვირის ბოლოს 

ხდება მოსწავლის მიერ მიღებული შეფასებების დაჯამება და გაანალიზება. ესა თუ ის მიზანი 

მიღწეულად ითვლება, თუ მოსწავლის მიერ დაგროვილი შეფასება სტაბილურად (მინიმუმ ორი 

კვირის მანძილზე არის მაღალი). თუ აღმოჩნდა, რომ შდეგები სტაბილურად დაბალია ან 

უარესდება, უნდა მოხდეს დასახული მიზნებისა და შემუშავებული პროგრამის გადახედვა. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის გადახედვა/განახლება – ამ პროცესის მეშვეობით 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის გუნდის წევრები ახდნენ მუშაობის შეჯამებას, აანალიზებენ 

რამდენად უახლოვდება მოსწავლე განსაზღვრულ შედეგს, ხომ არ არის საჭირო გარკვეული 

ცვლილებების განხორციელება. მნიშვნელოვანია, ყოველი განსაზღვრული ცვლილების 

ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში დოკუმენტირება. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დოკუმენტი და შინაარსი 

არ არებობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის უნივერსალური ფორმა ან სქემა, რომელსაც 

საქართველოში ყველა საგანმანათლებლო სისტემა გაიზიარებდა და გამოიყენებდა. 

საგანმანათლებლო დაწესებულება უფლებამოსილია თავად განსაზღვროს ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის ფორმა. თუმცა, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფორმა შეიძლება 

განსხვავებული იყოს, მისი შინაარსი ერთია და ის შემდეგ ძირითად კომპონენტებს 

გულისხმობს:                                                                                      • დემოგრაფიული მონაცემები                                                                                                                                           

• მოსწავლის შეფასების შედეგები (ძლიერი და სუსტი მხარეები)                                                                                    

• გრძელვადიანი მიზნები                                                                                                                                                

• მოკლევადიანი მიზნები                                                                                                                                               

• პროგრამა ანუ განხორციელების გზები                                                                                                                          

• მიღწეული შედეგების მონიტორინგი                                                                                                                       

• ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებული შეხვედრების ოქმები (იხილეთ 

დანართი N17) 

თავი IV 

მოსწავლის შეფასების სისტემა 

 1. მოსწავლის შეფასების მიზანი, პრინციპები და მიდგომები  

1. მოსწავლის შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს 

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვასა და კონტროლს.                                                                                                               

2. სასკოლო საათობრივ ბადეში უნდა აღინიშნოს, როგორც სავალდებულო და არჩევითი 

საგნები, ასევე ეროვნული სასწავლო გეგმის მე-22 მუხლით განსაზღვრული დამატებითი  



საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება (ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში).                                                                                                                                             

3. მოსწავლე უნდა შეფასდეს სხვადასხვა ფორმებით (ესსე, პროექტის მომზადება, ზეპირი 

გამოსვლა, ექსპერიმენტის ჩატარება, ცდის ჩატარება, წარმოდგენა, წერითი, ფერწერული ან სხვა 

ტიპის ნამუშევარი, არგუმენტირებული მსჯელობა და სხვ.).                                                                                 

4. მოსწავლემ წინასწარ უნდა იცოდეს, რა კრიტერიუმებით ფასდება მისი სასწავლო აქტივობა. 

2. განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება  

1. სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.                                  

2. განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, ადგენს მოსწავლის მიღწევის 

დონეს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში. განმსაზღვრელ 

შეფასებაში იწერება ქულა.                                                                                                                                        

3. განმავითარებელი შეფასება აკონტროლებს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას 

და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. განმავითარებელი შეფასებისას 

გამოიყენება ისეთი საშუალებები, როგორიცაა სიტყვიერი კომენტარი, რჩევა- დარიგება, 

დაკვირვების ფურცელი, თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების სქემა და სხვ.                                                                                                                                       

4.განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებების აღწერილობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა. 

 1. მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის 

მიხედვით.                                                                                                                                                  2. I-

IV კლასებში და V კლასში პირველ სემესტრში მოსწავლე არ ფასდება ქულებით. ამ კლასებში 

სემესტრის ბოლოსა და წლის ბოლოს კლასის დამრიგებელმა, საკუთარი და სხვა 

მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, უნდა დაწეროს მოკლე, 

შემაჯამებელი წერილობითი შეფასება, რომელშიც დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის 

წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს გავარჯიშება საკუთარი 

შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად (დანართი №18).                                                                                            

3. V-XII ( V კლასში მეორე სემესტრში)  კლასებში მოსწავლე ფასდება ათქულიანი სისტემით 

(დანართი №19).                                                                                                                                                             

4. V კლასის მეორე სემესტრიდან  XII კლასის ჩათვლით სპორტის საგნობრივ ჯგუფში 

გაერთიანებულ საგნებში, საგანში ,,საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება”  და არჩევით 

საგნებში   მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.                                                                                                                            

5. დამატებითი სავალდებულო საგნის/საგნების შეფასება არ იანგარიშება საფეხურის საერთო 

ქულის გამოთვლისას.                                                                                                                             

4. საგნის სემესტრული ქულის შემადგენელი კომპონენტები 

 1. სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:                                                                                                                                                            

ა) მიმდინარე საშინაო დავალება;                                                                                                                                                   

ბ) მიმდინარე საკლასო დავალება;                                                                                                                                                 

გ) შემაჯამებელი დავალება.                                                                                                                                                 

2. მასწავლებელს შეუძლია სემესტრის განმავლობაში განმავითარებელი შეფასება გამოიყენოს 



ნებისმიერ კომპონენტში;                                                                                                                                           

3. სემესტრის განმავლობაში განმსაზღვრელი შეფასებით მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგ 

კომპონენტებში :       ა) მიმდინარე საკლასო დავალება (V კლასის მეორე სემესტრი და VI-XII 

კლასები), ბ) მიმდინარე საშინაო დავალება (VII-XII კლასები), გ) შემაჯამებელი დავალება (V 

კლასის მეორე სემესტრი და VI-XII კლასები).                                                                                                                                        

4. ამ მუხლით მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ კომპონენტებს ერთნაირი წონა აქვს.                                                     

5. I-VI კლასებში საშინაო დავალების კომპონენტში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი 

შეფასება.                                                                                                                                                                          

6.  I_IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა 

კომპონენტებში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება.                                                                    

7.  V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა 

კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება. 

 I-IV კლასები  V  და VI კლასი საბაზო-საშუალო 

საფეხურები 

მიმდინარე 

საშინაო დავალება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმსაზღვრელი 

შეფასება 

მიმდინარე 

საკლასო 

დავალება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება განმსაზღვრელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმსაზღვრელი 

შეფასება 

შემაჯამებელი 

დავალება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება განმსაზღვრელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმსაზღვრელი 

შეფასება 

8. შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში სავალდებულოა კომპლექსური, კონტექსტის 

მქონე დავალებების გამოყენება (მაგ., ესეს დაწერა, პროექტის მომზადება, ლაბორატორიული 

კვლევის ჩატარება, რეფერატის დაწერა, ამოცანის ამოხსნა, სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნების ნიმუშის შექმნა, მოთხრობის შედგენა, მონაცემთა ბაზის შექმნა, კონკრეტული 

პრობლემის გადაჭრა, საველე-გასვლითი სამუშაოს ან სასწავლო ექსკურსიის ანგარიშის 

მომზადება და სხვ.). ამგვარ დავალებაში შესრულებული სამუშაოს მრავალმხრივი 

შეფასებისათვის პედაგოგმა უნდა შეიმუშავოს მოსწავლეების შეფასების კრიტერიუმები.                                                                                          

9. ეროვნული სასწავლო გეგმა თითოეული საგნისათვის განსაზღვრავს სემესტრის 

განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალურ 

რაოდენობას.                                                                                                                                              

10. მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი 

დავალება (ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი სავალდებულო მინიმუმი და სკოლის 

მიერ დამატებით დადგენილი, ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში);                                                 

11. თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ დავალებას გაცდენის გამო, სკოლა 

ვალდებულია, მისცეს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალება. 

შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის ვადები და მისი ჩატარების ფორმა განისაზღვრება 

სასკოლო სასწავლო გეგმით; შემაჯამებელი აღდგენითი სამუშაოს ვადა - ჩატარებიდან 10 

სამუშაო დღის განმავლობაში; (იხილეთ დანართი N20).                                                                                                                                                          

12.  თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია, კათედრას წარუდგინოს მის მიერ კლასში 

ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების დოკუმენტაცია. აღნიშნულ დოკუმენტაციაში 

წარმოდგენილი უნდა იყოს: შემაჯამებელი დავალების ნომერი, შემაჯამებელი დავალების 

პირობა, საგნის სტანდარტის ის შედეგი/შედეგები, რომლის შეფასებასაც ემსახურება 



კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; კრიტერიუმები, რომლითაც ფასდება ეს 

დავალებები; ასევე, მოსწავლეების მიერ შესრულებული და მასწავლებლის მიერ 

შეფასებული შემაჯამებელი დავალების რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული შემაჯამებელი 

დავალების ამსახველი ვიზუალური მასალა.  

5. განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები 

 სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნაში“ გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების შემდეგი სახეობები:                                                                                                                                                               

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

კომპონენტის ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში;                                                                   

ბ) საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში 

(სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, გამოითვლება მისი გათვალისწინებით);                                                                                                                                             

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

ქულაში შეიძლება წლიური გამოცდის ქულაც აისახოს, თუ ასეთი გამოცდა 

გათვალისწინებულია სასკოლო სასწავლო გეგმით და სკოლის მიერ განსაზღვრულია, რომ მას 

გავლენა ექნება საგნის წლიურ ქულაზე;                                                                                                                        

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

საბაზო, საშუალო) საერთო შეფასება. 

 6. ქულების გამოანგარიშების წესი 

 1. საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი:                                                                                               

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

შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობაზე;                                                                                                                                                        

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

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

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

მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული ქულების 

ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი დავალებების 

რაოდენობის ჯამზე.                                                                                                                                                                                   

2. საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი:                                                                                                                   

ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი უნდა 

გაიყოს ორზე;                                                                                                                                                                                              

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

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

გ) თუ სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს წლიური გამოცდის ჩატარებას და 

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

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

არითმეტიკულია (დამრგვალებული მთელის სიზუსტით);                                                                                                                              

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

მოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში საშუალო 

არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი, ეს ქულა დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის 

სემესტრულ/წლიურ ქულად (თუ საგნის სწავლება მეორე სემესტრში არ გრძელდება). 

ამასთან, მიმღები სკოლა ვალდებულია შეაფასოს მოსწავლე ახალ საგანში, თუ ეს ესწრება 

სემესტრის დასრულებამდე;                                                                                                                                                                              

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

მიმღებ სკოლაში განსხვავებული საგნის სწავლის შემთხვევაში, განსხვავებული საგნების 

სემესტრული ქულები აღირიცხება, როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. 

(მაგ. თუ მოსწავლე პირველ სემესტრში უცხოურ ენად სწავლობდა ფრანგულს, მეორე 



სემესტრში კი ფრანგულის ნაცვლად - გერმანულს, მაშინ ფრანგული ენის სემესტრული ქულა 

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

გერმანული ენის წლიურ ქულად).                                                                                                                                                                                    

3. საფეხურის საერთო ქულის გამოანგარიშების წესი:                                                                                                           

ა) საფეხურის ქულის გამოთვლისას ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის 

წლიური ქულა და ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე;                                                                                               

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

მდე, 7.58 მრგვალდება 7.6-მდე).  

7. კლასისა და საფეხურის დაძლევა  

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

(დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი.                                                                                                                                         

2. დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა 

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

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

უფლებას.                                                                                                                                                                                     

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

(დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას საბაზო 

განათლების ატესტატის აღების ან/და საშუალო საფეხურზე გადასვლის უფლებას.                                                                                                                                             

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

(დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

დაძლეული აქვს საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი. 

8. გაცდენები 

 1. მოსწავლის გაცდენები აღირიცხება მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის 

ჟურნალში.                                                                                                                                                                                           

1 1 . გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე 

პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია 

გაკვეთილის დასაწყისში აღრიცხოს მოსწავლეთა დასწრება.                                                                                                                

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

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

ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.                                                                                    

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

სჭირდებათ მკურნალობა ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული ცნობილი ხდება 

სკოლისათვის სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე. ასეთ 

შემთხვევაში მოსწავლეზე, შინ სწავლებაზე გადასვლის მომენტიდან, არ გავრცელდება ამ 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა.                                                                                                                                                      

4. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასპორტო და 

სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე საერთაშორისო და ეროვნულ საგნობრივ 

ოლიმპიადებში, სკოლის გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის 

წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს 

გადაწყვეტილება გათვალისწინებული მოთხოვნებით კონკრეტული მოსწავლის მიმართ 

გაუვრცელებლობის თაობაზე.( იხ. დანართი N21).                                 

9. გამოცდის ტიპები  



1. ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი ტიპის გამოცდები:                                                                                                                                                                             

ა) სემესტრული გამოცდა;                                                                                                                                                  

ბ) წლიური (სასწავლო წლის დამამთავრებელი) გამოცდა;                                                                              

გ) საშემოდგომო გამოცდა;                                                                                                                                                          

დ) ექსტერნატის გამოცდა;                                                                                                                                            

ე) სკოლის გამოსაშვები გამოცდა.                                                                                                                              

2. სემესტრული გამოცდა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას 

უფრო მაღალი შეფასება ეკუთვნის. ამ შემთხვევაში, მოსწავლის მშობელი/კანონიერი 

წარმომადგენელი წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. დირექტორი განიხილავს 

საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვება- არდაშვების 

შესახებ. დაშვებაზე უარის შემთხვევაში, გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული.                                                                                                                                                    

3. მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, სკოლამ უნდა მიიღოს შესაბამისი 

ზომები სემესტრული გამოცდის ობიექტურად და მიუკერძოებლად ჩატარების 

უზრუნველყოფის მიზნით.                                                                                                                                                                                                

4. სემესტრულ გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა გამოითვლება 

შემდეგი წესით: სემესტრული გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი 

იყოფა ორზე.                                                                                                                                                          5. 

სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში.                                                                                                                                                                               

6. წლიური გამოცდის დანიშვნა/არდანიშვნის საკითხს წყვეტს სკოლა. აღნიშნული ასახული 

უნდა იყოს სასკოლო სასწავლო გეგმაში.                                                                                                                                          

7. სკოლას უფლება აქვს ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში კლასს დაუნიშნოს გამოცდა 

არაუმეტეს ორ საგანში. ამავე დროს, ერთსა და იმავე საგანში გამოცდებს შორის უნდა იყოს 

ორწლიანი შუალედი მაინც (მაგ. თუ სკოლამ მე-7 კლასში დანიშნა წლიური გამოცდა ინგლისურ 

ენაში, მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ამ საგანში ვეღარ დანიშნავს წლიურ გამოცდას).                                                                                                                                             

8. წლიური გამოცდა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ საბაზო და/ან საშუალო საფეხურზე. თუ 

სკოლას სურს საგნის წლიური გამოცდის დანიშვნა, მან სასწავლო წლის დაწყებამდე უნდა 

განსაზღვროს, რომელ კლასში/კლასებში და რომელ საგანში/საგნებში ჩაატარებს ამ გამოცდას და 

ექნება თუ არა ამ გამოცდაზე მიღებულ ქულას გავლენა საგნის წლიურ ქულაზე.                                                                                                                                                                     

9. თუ სკოლა ჩაატარებს წლიურ გამოცდას, იგი ვალდებულია გამოცდაზე შემაჯამებელი 

დავალების მსგავსი შინაარსიანი, კონტექსტუალიზებული, კომპლექსური დავალებები 

შესთავაზოს მოსწავლეებს. დაუშვებელია წლიურ გამოცდაზე არჩევითპასუხიანი ტესტების 

შეთავაზება.                                                                                                                                                             10. 

თუ სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრულია, რომ წლიური გამოცდის ქულას გავლენა აქვს 

საგნის წლიურ ქულაზე, საგნის წლიური ქულის გამოთვლისას წლიური გამოცდის ქულა 

ემატება საგნის სემესტრულ ქულებს და ჯამი იყოფა სამზე.                                                                                                                            

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

ვალდებულია მოსწავლეს დაუნიშნოს საშემოდგომო გამოცდა ამ საგანში.                                               

12. საშემოდგომო გამოცდის ჩატარების წესი და პროცედურა განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო 

გეგმით.                                                                                                                                                                                             

13. საშემოდგომო გამოცდა უნდა ჩატარდეს სასწავლო წლის დასრულებიდან არაუადრეს ორი 

კვირისა და სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე.                                                                                                              

14. საშემოდგომო გამოცდამდე მოსწავლეს უნდა მიეცეს არანაკლებ 2 კვირის ვადა 

მომზადებისთვის. სკოლა ვალდებულია გაუწიოს კონსულტაციები მოსწავლეს იმ 

საგანში/საგნებში, რომლებშიც მას დაენიშნა აღნიშნული ტიპის გამოცდა.                                                    

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

(საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა).                                                                                                     

16. ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება 



კანონმდებლობით.                                                                                                                                                                                                                     

17. ექსტერნატის გამოცდას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული 

კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ და ექსტერნის გამოცდას 

აბარებენ შესაბამისი განათლების დასადასტურებლად, რაც მათ შემდეგ კლასში/საფეხურზე 

სწავლის გაგრძელების ან საბაზო/საშუალო განათლების ატესტატის მიღების საშუალებას 

მისცემს, აბარებენ აგრეთვე ის მოსწავლეები, რომლებზედაც ვრცელდება ეროვნული სასწავლო 

გეგმის 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტი.                                                                                                                                                                   

18. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის − ატესტატის მისაღებად 

მოსწავლეს დაძლეული უნდა ჰქონდეს საშუალო საფეხური და სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე 

მიღებული უნდა ჰქონდეს დადებითი შეფასება.                                                

10. ზოგადი განათლების სხვადასხვა საფეხურების დასრულების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები  

ზოგადი განათლების სხვადასხვა საფეხურების დასრულების დამადასტურებელი 

დოკუმენტების ტიპები და მათი გაცემის წესი განსაზღვრება კანონმდებლობით.  

11. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება                                                                                                   

1. შეფასების მაღალი დონე (ქულები 9-დან 10-ის ჩათვლით) გულისხმობს სასწავლო წლის ან 

საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას. წარჩინებული მოსწავლეების წახალისების წესს, 

სურვილისამებრ, განსაზღვრავს სკოლა სასკოლო სასწავლო გეგმით.                                                                                                     

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

მიიღებს დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე, იღებს სრული ზოგადი 

განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს.                                                                                                         

3. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა არის 9.8 ან მეტი და მიიღებს 

დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე, იღებს სრული ზოგადი განათლების 

ვერცხლის მედალოსნის ატესტატს.                                                                                                                                                                

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

საფეხურის ცალკეულ კლასში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო 

პროგრამა/პროგრამები წარჩინებით დაძლია ექსტერნატის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის 

მედალოსნის ატესტატი არ გაიცემა. 

 

 

 

 

 

 

თავი V 

ძირითადი მეთოდიკური ორიენტირები 

1. მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა                                                                                                                            

1. ყველა მოსწავლე არის უნიკალური და განსხვავებული თავისი ინდივიდუალური ფიზიკური 

და ფსიქიკური მახასიათებლებით, ნიჭით, ემოციებით, ინტერესებით, პირადი გამოცდილებით, 

აკადემიური საჭიროებებით და სწავლის სტილით, რაც გათვალისწინებულ უნდა იქნას სწავლა-



სწავლების დროს.                                                                                                                                                             

2. სწავლა უნდა მიმდინარეობდეს პოზიტიურ და მოწესრიგებულ გარემოში, სადაც 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პოზიტიურ ურთიერთობებსა და ინტერაქციას, სადაც 

მოსწავლე არის დაფასებული, აღიარებული და არის პასუხისმგებელი საკუთარ სწავლაზე და 

განვითარებაზე.                                                                                                                                                                       

3. სწავლა არის ცოდნის აგების პროცესი, რომელშიც მოსწავლე აქტიურად არის ჩართული და 

რომელიც ეფუძნება მოსწავლის არსებულ ცოდნას, გამოცდილებას და შეხედულებებს.  

2. სწავლა-სწავლების პროცესში თანასწორუფლებიანობის პრინციპის დაცვა                                                    

1.დაუშვებელია მოსწავლეების განაწილება კლასებში აკადემიური მოსწრების მიხედვით. ასევე 

დაუშვებელია, რომ სკოლამ მიიღოს სასკოლო მზაობით გამორჩეული ან მაღალი მოსწრების 

მქონე მოსწავლეები და სხვებს უარი უთხრას მიღებაზე. 2.განვითარების თანაბარი 

შესაძლებლობის მისაცემად სკოლამ მოსწავლეებს უნდა შესთავაზოს მრავალფეროვანი 

სასწავლო პროცესი. სასწავლო პროცესის მრავალფეროვნება გულისხმობს მრავალგვარი 

მეთოდის, მიდგომის, სტრატეგიის, პრობლემათა გადაჭრის გზებისა თუ აქტივობათა ტიპების 

გამოყენებას.   

3. სიღრმისეული  სწავლება                                                                                                                    

მყარი და დინამიური ცოდნის მისაცემად სკოლამ უნდა უზრუნველყოს გაღრმავებული 

სწავლება, რაც გულისხმობს სასწავლო მასალის ეტაპობრივად და მრავალმხრივად მიწოდებას, 

ახალი საკითხების, ცნებების საფუძვლიანად და განსხვავებულ კონტექსტებში განხილვას, 

საგანთაშორისი კავშირების გამოვლენას და საერთო ასპექტების დამუშავებას.                                                                                                                                               

4.            მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა                                                                                                          

მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა მნიშვნელოვანი პედაგოგიური ამოცანაა. სწავლების პროცესში 

გასათვალისწინებელია, რომ მოსწავლის მოტივაცია იზრდება, თუ ის ხედავს, რომ 

მასწავლებლის პრიორიტეტი მისი წინსვლის ხელშეწყობა და, პირიქით, იკლებს, თუ მიაჩნია, 

რომ მასწავლებლის პრიორიტეტი მისი შედეგის განსჯა-შეფასებაა. ასევე, მოსწავლის მოტივაცია 

იზრდება, თუ ის ხედავს დავალების მიზანს, დარწმუნებულია მის საჭიროებაში. 

მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა გააგებინოს, რა მიზანს ემსახურება კონკრეტული 

დავალება. აუცილებელია, მოსწავლემ დაინახოს კავშირი სკოლაში მიმდინარე საქმიანობასა და 

სკოლის გარეთ მიმდინარე ცხოვრებას შორის.                  

5. დისციპლინა                                                                                                                                                  

1. სკოლამ უნდა განუვითაროს მოსწავლეებს საკუთარი მოვალეობების გააზრების და 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უნარ-ჩვევები. მასწავლებლების მაგალითი გადამწყვეტია 

სკოლაში მშვიდი და საქმიანი გარემოს შესაქმნელად; ადმინისტრაციული ზომები, რომლებსაც 

სკოლა იყენებს მოსწავლეებისადმი დისციპლინური ღონისძიებების გატარებისთვის, ისე უნდა 

იყოს დადგენილი, რომ მოსწავლეთა ღირსება არ შეილახოს.                                                                                                                                                     

2. ემოციური და ქცევითი პრობლემების მქონე მოსწავლეებს სოციალური ქცევის სპეციფიკური 

ინსტრუქციები სჭირდებათ. ეს ინსტრუქციები უნდა აისახოს სკოლის შინაგანაწესში. 

 6. მოსწავლეთა ჩართულობა                                                                                                   

თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესი მოითხოვს მოსწავლეების მხრივ განსაკუთრებულ 

აქტიურობას. ეს გულისხმობს მოსწავლეების მიერ არა მხოლოდ აქტიურ მონაწილეობას 

განათლების მიღების პროცესში, არამედ თანატოლების სწავლის პროცესში მონაწილეობასაც. 

გაკვეთილზე ჯგუფური მუშაობისას, პროექტებში მონაწილეობისას, წარმოდგენების დაგეგმვისა 

თუ განხორციელებისას მოსწავლეები ერთმანეთს ეხმარებიან სხვადასხვა კონცეფციის 

უკეთესად გაგებაში, უნარ-ჩვევების დაუფლება-განვითარებაში და დამოკიდებულებების 



ჩამოყალიბებაში. შესაბამისად, მოსწავლეების გაკვეთილებზე დასწრების უზრუნველყოფა 

სკოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზრუნავია.  

7. აქცენტი პიროვნული ღირსებების განვითარებაზე                                                                                         

სკოლაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთი ღირებულებების განვითარებას, 

როგორიცაა ღირსება, სამართლიანობა, ურთიერთპატივისცემა, სხვისი აზრის მოსმენა და 

აღიარება. მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ დიდი ყურადღება ექცეოდეს ისეთი სენის 

აღმოფხვრას, როგორიცაა პლაგიატობა (ანუ სხვისი აზრების მითვისება). სკოლაში უნდა 

შეიქმნას ისეთი სასწავლო ატმოსფერო, სადაც სხვისი აზრების, მოსწავლისა თუ მასწავლებლის, 

მეცნიერისა თუ მწერლის აზრების საკუთრად გასაღება სირცხვილად ითვლებოდეს. მოსწავლემ 

უნდა გაიაზროს, რომ სხვისი ნაშრომის მითვისება და საკუთარ მიღწევად გამოცხადება ისეთივე 

ქურდობაა, როგორც სხვისი ნივთის მითვისება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



დანართი № 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი N2 

გაკვეთილების განრიგი. 

 

გაკვეთილების განრიგი 

2019-2020 სასწ. წელი 

III-XII კლასი 

გაკვეთილი დაწყება დამთავრება 

 
1 900 945 

2 950 1035 

3 1040 1125 

4 1140 1225 

5 1230 1315 

6 1320 1405 

7 1415   1500 

 
I კლასი 

 
1 900 935 

2 950 1025 

3 1040 1115 

4 1140 1215 

5 1230 1305 

6 1320 1355 

 

II კლასი 

 

1 900 940 

2 950 1030 

3 1040 1120 

4 1140 1220 

5 1230 1310 

6 1320 1400 

 

 

 

დანართი № 3 

 



I. მოსწავლეთა სკოლაში მიღება 

 
1.1.სკოლაში მოსწავლეთა ჩარიცხვა 

სკოლაში მოსწავლეების ჩარიცხვა წარმოებს შემდეგი დოკუმენტაციის 

საფუძველზე: 

• მშობელის/კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება სკოლის დირექტორის 

სახელზე; 

• მოსწავლის დაბადების მოწმობის დედანი ან დაბადების მოწმობის 

ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი; 

• საჯარო რეესტრის მიერ გაცემული მოსწავლის პირადი ნომერი; 

• მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) პირადობის მოწმობის ასლი; 

• ორი ფოტოსურათი, ზომით 3X4 და ცდ დისკით; 

• მოსწავლის პირადი საქმე /მიმდინარე შეფასება/გაცდენებით; 

• ბრძანების ამონაწერი სკოლიდან ამორიცხვის შესახებ; 

 

1.2. რეკომენდაცია მშობლებისათვის სკოლაში მოსწავლეთა გადმოყვანის დროს 

სკოლაში მოსწავლეთა გადმოყვანის დროს სკოლა ვალდებულია მშობელს 

გააცნოს სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმა და შინაგანაწესი. ვინაიდან სკოლაში 

გაძლიერებულად მიმდინარეობს მათემატიკისა და ინგლისურის სწავლება, სკოლა 

უფლებამოსილია ჩაატაროს სარეკომენდაციო ტესტირება მათემატიკასა და 

ინგლისურში, რომლის მიზანია, სკოლაში გადმოსვლაზე საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღებამდე, გადმოსვლის მსურველ მოსწავლეებს: 

• დაეხმაროს ზემოთ აღნიშნულ სასწავლო დისციპლინებში მათ მიერ გავლილ 

და სკოლაში არსებულ პროგრამებს შორის შესაბამისობის ხარისხის დადგენაში; 

• პროგრამებს შორის მნიშვნელოვანი შეუსაბამობის შემთხვევაში გაეწიოს 

რეკომენდაციები ინდივიდუალური მუშაობისათვის, რათა სკოლაში სწავლის 

გაგრძელების შემთხვევაში პროცესი არ იყოს რთული, არ გამოიწვიოს 

თანაკლასელებისაგან მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა აკადემიური მოსწრების კუთხით და 

არ მოხდეს მოსწავლეთა კანონიერი უფლებების დარღვევა. 

 

1.3. სკოლაში მოსწავლეთა ჩარიცხვის გაფორმება 

სკოლა ვალდებულია ყოველი მოსწავლის ჩარიცხვა სკოლაში გააფორმოს 

დირექტორის შესაბამისი ბრძანებით. ბრძანებაში მითითებული უნდა იყოს 

მოსწავლის გვარი, სახელი და შესაბამისი კლასი. 

 

1.4. სკოლაში მოსწავლეთა მისაღები კონტინგენტის განსაზღვრა 

სკოლაში მისაღები კონტინგენტს განსაზრვრვს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს ხარისხის მართვის ეროვნული ცენტრი ავტორიზაციის საფუძველზე 

(420 მოსწავლე). 

II. მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლა 

 
მოსწავლეს უფლება აქვს გადავიდეს სასწავლებლად სხვა სკოლაში ზოგადი 

განათლების იმავე საფეხურზე. სურვილის შემთხვევაში: 

 

1. სკოლამ ელექტრონული ფოსტით უნდა მიიღოს მიმღები სკოლიდან მოთხოვნა ან 

მშობელმა ან მოსწავლის კანონიერმა წარმომადგენელმა სკოლაში უნდა 

წარმოადგინოს მოთხოვნა იმ სკოლიდან, რომელშიც აპირებს მოსწავლე გადასვლას; 

 

2. მოთხოვნის ფორმაში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული მიმღები 

სკოლის ზუსტი დასახელება და მოთხოვნის გამოგზავნის თარიღი; 

 

3. სკოლა ვალდებულია არაუგვიანეს სამი სამუშაო ღის ვადაში მოამზადოს და 

დაგაუგზავნოს მიმღებ სკოლას ფოსტის მეშვეობით შემდეგი საბუთები: 

• მოსწავლის სიიდან ამორიცხვის შესახებ ბრძანების ამონაწერი; 



• მოსწავლის პირადი საქმე; 

• მოსწავლის სემესტრული და მიმდინარე ნიშნების ამონაწერი; 

• მოსწავლის დაბადების მოწმობის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი; 

• მშობლების პირადობის მოწმობის სალები; 

 

4. მოსწავლის საბუთების მომზადებასა და გაგზავნას უზრუნველყოფენ კლასის 

დამრიგებელი და სკოლის საქმეთა მმართველი; 

 

 

III. მოსწავლის პარალელურ კლასში გადასვლა 

 
მოსწავლეს უფლება აქვს გადავიდეს პარალელურ კლასში. სურვილის 

შემთხვევაში: 

1. მშობელმა (კანონიერმა წარმომადგენელმა) სკოლაში უნდა წარმოადგინოს 

განცხადება პარალელურ კლასში გადასვლასთან დაკავშირებით, სადაც 

დაფიქსირებული იქნება ის მოტივი, რისთვისაც განმცხადებელი ითხოვს მოსწავლის 

პარალელურ კლასში გადაყვანას; 

2. საჭიროების შემთხვევაში, საკითხის გადაწყვეტის მიზნით, სკოლის 

დირექტორი უფლებამოსილია მოსთხოვოს დამატებითი განმარტებები დირექტორის 

მოადგილეებს, დამრიგებლებს ან პედაგოგებს; 

3. მოსწავლის პარალელურ კლასში გადაყვანა არ გადაყვანის შესახებ 

გადაწყვეთილებას ღებულობს სკოლის დირექტორი განცხადების წარდგენიდან 

არაუმეტეს ათი სამუშაო დღის ვადაში ; 
 

 

IV. მოსწავლის კლასიდან კლასში გადაყვანა 

 
• მოსწავლის კლასიდან კლასში გადაყვანა ხდება სასწავლო წლის ბოლოს 

საბოლოო აკადემიური შედეგების მიხედვით; 

• მოსწავლის კლასიდან კლასში გადაყვანისას აუცილებლად გათვალისწინებულ 

უნდა იქნას სასწავლო გეგმით დამტკიცებული კლასიდან კლასში გადასაყვანი 

ბარიერის პირობა; 

• თვითოეული მოსწავლის კლასიდან კლასში გადაყვანა სასწავლო წლის ბოლოს 

ფორმდება სკოლის დირექტორის ბრძანებით. 

 

 

 

 

 

 
დანართი N4 

,,ცოდნა“ 

საათობრივი ბადე 

2019-2020 სასწავლო წელი 

დაწყებითი საფეხური 

№ საგნები I 

კლასი 

II 

კლასი 

III 

კლასი 

IV 

კლასი 

V 

კლასი 

VI 

კლასი 

 სახელმწიფო ენა       



1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

7 7 6 6 6 7 

კლასგარეშე კითხვა  1   1  

 მათემატიკა       

2 მათემატიკა 8 7 7 7 7 7 

 უცხოური ენები       

3 ინგლისური ენა 2 3 5 5 5 5 

4 რუსული ენა   2 2 2 2 

 საზოგადოებრივი 

მეცნიერებები 

      

5 მე და საზოგადოება   2 2   

6 ჩვენი საქართველო     2 2 

7 რელიგიების ისტორია   1 1 1  

 საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

      

8 ბუნებისმეტყველება 2 2 3 2 3 3 

 ტექნოლოგიები       

9 ინფორმაციული 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

0/1    1 1 

 ესთეტიკური აღზრდა       

10 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

2 2 2 2 1 1 

11 მუსიკა 1 1 1 1 1 1 

12 ქართული ცეკვა 2 2 2 1   

 ფიზიკური აღზრდა და 

სპორტი 

      

13 

 

ფიზიკური აღზრდა 

 

1 1 1 1 2 2 

 

14 მხატვრული ტანვარჯიში 2 2 2 1   

15 ჭადრაკი 1 1 1 1   

 სულ კვირეული 

დატვირთვა 

28/29 29 35 32 32 31 

 

 

 

 

 

 

 

საბაზო საფეხური 

№ საგნები VII კლასი VIII კლასი IX კლასი 

 სახელმწიფო ენა    

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 6 6 5 

 მათემატიკა    

2 მათემატიკა 7 6 6 

 უცხოური ენები    

3 ინგლისური ენა 5 4 4 

4 რუსული ენა 2 1 1 



 საზოგადოებრივი მეცნიერებები    

5 ისტორია 2 2 3 

6 გეოგრაფია 2 3 2 

7 ,,მოქალაქეობა“ 

 

2   

8 სამოქალაქო განათლება   2 

9 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება  0/1  

 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები    

10 ბიოლოგია 

 

2 2 2 

11 ქიმია 

 

 3 3 

12 ფიზიკა 2 3 3 

 ტექნოლოგიები    

13 ინფორმაციული საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

   

 სპორტი    

14 სპორტი 2 2 2 

 ესთეტიკური აღზრდა    

15 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 1 1 1 

16 მუსიკა 1 1 1 

 არჩევითი საგნები    

17 ბუნებისმეტყველების ინტეგრირებული 

ლაბორატორიული კვლევები 

1   

 სულ კვირეული დატვირთვა 35 34/35 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საშუალო საფეხური 

№ საგნები X კლასი XII კლასი 

 სახელმწიფო ენა  პროგრამული 

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 5 5 

 მათემატიკა   

 

2 

მათემატიკა 7 6 

 უცხოური ენები   

3 ინგლისური ენა 4 3 

4 რუსული ენა 1 1 

 საზოგადოებრივი მეცნიერებები   

5 ისტორია 2 2 



6 გეოგრაფია 2  

7 სამოქალაქო განათლება 2  

8 სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

 1/0 

9 საგზაო ნიშნები და მოძრაობის 

უსაფრთხოება 

  

 საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები 

  

10 ბიოლოგია 

 

3  

11 ქიმია 3  

12 ფიზიკა 3  

 ტექნოლოგიები   

13 ინფორმაციული 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 

  

 სპორტი   

14 სპორტი 1 1 

 ესთეტიკური აღზრდა   

15 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

  

16 მუსიკა   

 არჩევითი საგნები   

17 მსოფლიო კულტურა 

 

1 2/0 

18 გარემო და მდგრადი 

განვითარება (ქიმია) 

1  

 სულ კვირეული დატვირთვა 35 20/17 
 

 

 

 

დანართი №5  

 



 
 

 

 

დანართი №6 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასკოლო სასწავლო გეგმის 

არჩევითი საგნები 

 

2019-2020 სასწაავლო წელი 

 

                                   კლასი 

საგანი                                                                               
 

VII X XII 

მსოფლიო კულტურა 

 

 1 2/0 

გარემო და მდგრადი განვითარება 

 

 

 

1  

ბუნებისმეტყველების ინტეგრირებული 

ლაბორატორიული კვლევები 

 

1 

  

დანართი №7 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებული დამატებითი მომსახურება 



                                              2019-2020 სასწაავლო წელი 

 

                     

                    კლასი 

საგანი 

 

I II III IV V VI 

 

რელიგიების ისტორია 

  1 1 1  

 

რუსული ენა 

  2 2   

 

ქართული ცეკვა 

2 2 2 1   

 

ჭადრაკი 

1 1 1 1   

 

დანართი №8 

სასკოლო სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი სავალდებულო 

მომსახურება 

2019-2020 სასწაავლო წელი 

 

               კლასი 

 

საგანი 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

 1   2 2 1 1     

 

მათემატიკა 

 

4/3 2 2 2 2 3 2 2 2 2  1 

 

ინგლისური ენა 

 

2/1 1 2 2 2 2 2 1 2 2  1 

 

ფიზიკა 

       1  1   

 

ქიმია 

       1 1 1   

დანართი N9 

 

ეროვნულისასწავლო გეგმით გათვალისწინებული /გაუთვალისწინებელი 

საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება 

(2019-2020 სასწ.წელი) 

 



,,ზოგადი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით სკოლას შეუძლია ,საკუთარი სურვილისა და შესაძლებლობების 

ფარგლებში შესთავაზოს მოსწავლეებს დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო 

მომსახურება. ასეთი სახის მომსახურება შესაძლებელია სკოლამ შესთავაზოს მოსწავლეს, 

როგორც სკოლის ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული, ასევე ფასიანი მომსახურების 

სახით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/ გაუთვალისწინებელი 

დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება შეიძლება იყოს 

მოსწავლისთვის შეთავაზებული ფაკულტატური ან სავალდებულო საგნის სახით. 

ამ მხრივ,სკოლის მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით,სკოლის ბიუჯეტის 

ფარგლებში, 2015-2016 სასწავლო წელს სკოლა სთავაზობს მოსწავლეებს ეროვნული 

სასწავლო გეგმოთ გათვალისწინებულ/გაუთვალისწინებელ დამატებით საგანმანათლებლო 

და სააღმზრდელო მომსახურებებს: 

 

1. მეორე უცხოური ენა ( რუსული ენა /ესგ-ით გათვალისწინებული 

დამატებითი სავალდებულო საგანი) ისწავლება III-IV კლასებში. 
რუსული ენის სწავლების მიზანი: 

o მოსწავლეს განუვითარდეს პლურილინგვური კომპეტენცია; 

o განუვითარდეს სამეტყველო უნარები (მოსმენა,კითხვა,წერა,საუბარი) ორ 

უცხოურ ენაზე; 

o გამოუმუშავდეს სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული 

კომუნიკაციის უნარი; 

o ჩამოუყალიბდეს დადებითი განწყობილება ენობრივ-კულტურული 

მრავალფეროვნების მიმართ და გააცნობიეროს იგი,როგორცსამყაროს 

მრავალფეროვნების კერძო გამოვლინება; 

o განუვითარდეს განსხვავებული კულტურული კონტექსტებისა და ტექსტების 

გაგების უნარი; 

o მოემზადოს თანამოღვაწეობისათვის სხვადასხვა ენობრივ კულტურული 

იდენტობის მქონე წარმომადგენლებთან; 

o განუვითარდეს ენების ეფექტურად სწავლის უნარი. 

ამ საგანმანათლებლო მიზნიდან გამიმდინარე უცხოური ენების სწავლება სკოლაში 

ითვალისწინებს კონკრეტული ამოცანების გადაჭრას. 

I-IVკლასი და  Vკლასი პირველ სემესტრში  ფასდება განმავითარებელი შეფასებით, V (მეორე 

სემესტრი) -VI კლასი ფასდება განმსაზღვრელი შეფასებით.  

 

2. რელიგიების ისტორია (ისწავლება III-V კლასებში) მოსწავლე ფასდება-ჩაეთვალა - 

არ ჩაეთვალა სისტემით. 

სწავლების მიზანი: 

• ქრისტიანული მოძღვრების შესწავლა,რომელიც ემყარება მთლიანად ქრისტიანულ 

პედაგოგიკას; 

• წმინდა წერილის თხრობამ და ქადაგებებმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს 

მოსწავლეთა ყოველდღიურ ხოვრებაზე; 

• იპოვონ ღმერთი,რომელიც იქნება მათი ცხოვრების მარადიული მეგზური; 

• აღიზარდონ ჭეშმარიტი ქრისტიანნი და ღირსეული მოქალაქენი საკუთარი 

სამშობლოსი; 

• ძველი და ახალი აღთქმის გაცნობა; 

• საეკლესიო დღესასწაულების მნიშვნელობის გაცნობა; 

• სხვა ქვეყნების რელიგიების ისტორიის გაცნობა; 

• ტოლერანტ,სხვა ერთა შემწყნარებელ მოქალაქეებად ჩამოყალიბება. 

 

3. ქართული ცეკვა (I-IV კლასებში) - მოსწავლე ფასდება - ჩაეთვალა - არ 

ჩაეთვალა სისტემით. 
ქართული ხალხური ცეკვის შესწავლა ემსახურება მოსწავლის ფიზიკურ და ესთეტიკურ 

განვითარებას, მოზარდ თაობაში ზოგადი კულტურის აღზრდას - დახვეწილი გემოვნების, 

ღირსების გრძნობის, შრომისმოყვარეობის, კორექტული ქცევის, აგრეთვე საკუთარი თავის 



ფლობის უნარის განვითარებას. 

ქართული ცეკვა მკვეთრად გამოხატული ხასიათითა და მუხტით უვითარებს მოსწავლეს 

ეროვნულ თვითშეგნებას და უყალიბებს ტრადიციისადმი პატიცისცემის გრძნობას. 

ქართული ცეკვის სწავლების მიზანი: 

• ქართული ცეკვის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება; 

• საცეკვაო-შემოქმედებითი უნარის განვითარება; 

• პლასტიკური გამომსახველობის, კოორდინაციის, მოძრაობის კულტურის 

გამომუშავება, ტანადობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; 

• მოტორული მეხსიერებისა და რიტმის გრძნობის განვითარება; 

• საკუთარი სხეულის ფლობისა და მუსიკის ხასიათის გადმოცემის უნარის 

განვითარება; 

• ქართული ხალხური ცეკვის ძირითადი ელემენტების შესწავლა; 

• ქართული საცეკვაო კულტურის ზოგადი გაცნობა; 

 

4. ჭადრაკი (ესგ- ით გათვალისწინებული არჩევითი საგანი) 

ისწავლება I-IV კლასებში. მოსწავლე ფასდება - ჩაეთვალა- არ ჩაეთვალა სისტემით. 

ჭადრაკის სწავლების მიზანი : 

• ჭადრაკის განვითარების ისტორიული მიმოხილვა; 

• ჭადრაკის გაკვეთილების საშუალებით ცხოვრების გაკვეთილების მიღება; 

• გადაწვეტილების მიღების და პასუხისმგებლობის უნარის გამომუშავება 

საკუთარი სიტყვებისა და ქცევების მიმართ; 

• მოსწავლეებში ლოგიკური აზროვნების, მეხსიერების, შესწავლილი და 

გააზრებული რეგულაციების მიხედვით ქმედებების უნარის განვითარება. 

 

სწავლების თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შემოღებულია ეროვნული 

სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო 

მომსახურება. გულისხმობს I-VII კლასებში გახანგრძლივებული სწავლების 

გაკვეთილებს.მოსწავლეები ყველა საგანში ამზადებენ დავალებებს მასწავლებლის 

მეთვალყურეობის ქვეშ. 

 

 

 

 

 

 

დანართი N 10 

კათედრების სამუშაო გეგმა 

მიზანი, ამოცანები სტანდარტი 

1.საგნობრივი ჯგუფის საგნის / საგნების სწავლების კოორდინაცია 

2.ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება, წარმატების წინაპირობის განსაზღვრა და 

პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება. 

3.სახელმძღვანელობისა და დამხმარე ლიტერატურის შერჩევა. 

4.შეფასების კომპონენტებისა და კრიტერიუმების შემუშავება. 

5.სხვა საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობა. 



6.პროფესიული განვითარებისათვის წლიური გეგმის შემუშავება. 

7.რეკომენდაციების შემუშავება დამხმარე სასწავლო მასალებისა და ბიბლიოთეკის საჭირო 

წიგნების შესახებ. 

8.მუშაობა ახალ სასწავლო მეთოდოლოგიებზე, მოდელებსა და მიდგომებზე. 

9.სსმ  მოსწავლეებისათვის  მოდიფიცირებული სასწავლო გეგემის შედგენა. 

10.სწავლების ხარისხის ამაღლება 

 

  

  

  

  

მიზანი, ამოცანები სტანდარტი შესრულების 

დრო 

პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

¹ კათედრის  თავ-რის სამუშაო გეგმა       

1 კათედრების წევრების შეხვედრების დაგეგმვა და 

ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება,  ოქმების 

და საბუთების წარმოება) 

      

2 კათედრის შეხვედრებზე წევრებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობა და საერთო გადაწყვეტილების 

მიღება 

      

3 საგნობრივი ჯგუფის საგნის / საგნების სწავლების 

კოორდინაცია 

      

4 კათედრაზე წევრებთან ერთად კონკრეტულ 

პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა 

      

5 გამოცდილების გაზიარება, წარმატების 

წინაპირობის განსაზღვრა და პრობლემების 

გადაჭრის გზების ძიება 

      

6 კათედრების წევრებმა სასწავლო წლის დასაწყისში 

(სემესტრში  მინიმუმ ორჯერ  იკრიბებიან)  

   შეკრებაზე უნდა მოახდინონ  ეროვნული 

სასწავლო გეგმის საგნობრივი პროგრამების 

შესაბამისად: 

ა) სახელმძღვანლეობის განხილვა–შერჩევა . 

ბ) შეფასების კომპონენტებისა და კრიტერიუმების 

შემუშავება. 

   

7  კათედრის წევრებთან ერთად  პროფესიული 

განვითარებაზე ზრუნვა  

      



8 სწავლებისა და სწავლის სხვადასხვა მეთოდების 

დანერგვა 

      

9 სწავლების ხარისხის ამაღლება, სწავლა–სწავლების 

ხარისხი მართვა; 

      

10  მოსწავლეებისადმი რეკომენდაციების შემუშავება 

დამხმარე სასწავლო  მასალებისა და 

 ბიბლიოთეკის საჭირო წიგნების შესახებ 

      

11 რეკომენდაციის შემუშავება ახალი 

მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების შესახებ 

      

12 სხვა საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლებთან 

კოორდინირებული მუშაობის 

წარმოება(მაგ:ისტორია და ქართულში საერთო 

თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებზე საერთო 

დავალებების მოფიქრება და სხვა) 

      

13 პროფესიული განვითარების წლიური გეგმის 

შემუშავება 

      

14 პროფესიული განვითარებისათვის წლიურ გეგმაში 

ასახული ღონისძიებების (შეხვედრების,  

ტრენინგების ,კონფერენციების და სხვა)  მოწყობა 

      

15  ეფექტური სწავლებისათვის მოსწავლეთა 

საჭიროებებიდან  გამომდინარე პრობლემების 

გადასაჭრელად სათანადო გზებისა და რესურსების 

ძიება–დანერგვა 

      

16 სსმ  მოსწავლეებისათვის  მოდიფიცირებული 

სასწავლო გეგემის შედგენა. 

      

17 საგნობრივი ჯგუფების  გადაწყვეტილების 

მიწოდება სკოლის მართვის ორგანიზებისთვის ( 

მაგ. წიგნების არჩევანის თაობაზე) 

      

18 სემესტრის ბოლოს კათედრამ გადახედოს  და 

შეაფასოს  ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნის 

საგანმანათლებლო სტანდარტის შესრულების 

მიმდინარეობა, მოახდინოს პრობლემების 

გამოვლენა,  შეფასება და განხილვა თუ რა 

ხარისხით იქნება შესაძლებელი ყველა 

მოსწავლისათვის საგნობრივ პროგრამებში 

აღწერილი შედეგების  მიღწევა. 

      

19 შესაძლებელია კათედრებმა შემოიღონ 

თითოეული საგნობრივ ჯგუფში საუკეთესო 

მოსწავლის ( საფეხურის ან კლსის მიხედვით 

 პრიზი, რომელიც  ყოველ წელს სკოლის 

      



დამთავრებისას საერთო შეკრებაზე გადაეცემათ) 

20 სასწავლო რესურსებისა და აქტივობების 

ეფექტური გამოყენება, სამოდელო გაკვეთილების 

განრიგის შედგენა. 

      

21 მასწავლებლის წლიური სასწავლო კურსის 

„სილაბუსის“ შედგენა–დანერგვა 

      

22 მასწავლებლის პორტფოლიოს წარმოება.       

23 მოსწავლეთა მზადება კონფერენცია 

ოლიმპიადებისათვის. 

      

24 დირექტორის ინფორმირება სხვადასხვა საკითხზე 

და ყოველთვიური ანგარიშის წარდგენა 

      

25 პროფესიული განვითარებისათვის წლიურ გეგმაში 

ასახული ღონისძიებების (შეხვედრების,  

ტრენინგების ,კონფერენციების და სხვა) მოწყობა 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი N11 

V კლასი 

საგანი შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო 

მინიმალური რაოდენობა 

 

I სემესტრი II სემესტრი 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

 5 

მათემატიკა  6 

ინგლისური ენა  4 

რუსული ენა  3 

ჩვენი საქართველო  3 

ბუნებისმეტყველება  4 

ისტ  2 

სახვითი და  2 



გამოყენებითი 

ხელოვნება 

მუსიკა  2 

 

VI კლასი 

საგანი შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო 

მინიმალური რაოდენობა 

 

I სემესტრი II სემესტრი 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

3 5 

მათემატიკა 4 6 

ინგლისური ენა 4 4 

რუსული ენა 2 3 

ჩვენი საქართველო 2 3 

ბუნებისმეტყველება 3 4 

ისტ 2 2 

სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

2 2 

მუსიკა 2 2 

 

 

 

VII კლასი 

საგანი შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო 

მინიმალური რაოდენობა 

 

I სემესტრი II სემესტრი 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

2 4 

მათემატიკა 2 2 

ინგლისური ენა 2 3 

რუსული ენა 

 

2 3 

ისტორია 2 2 

გეოგრაფია 2 2 

ბიოლოგია 

 

2 3 

ფიზიკა 1 2 

სახვითი და 1 2 



გამოყენებითი 

ხელოვნება 

მუსიკა 1 

 

2 

მოქალაქეობა 2 

 

3 

სპორტი 1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII კლასი 

 

საგანი შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო 

მინიმალური რაოდენობა 

 

I სემესტრი II სემესტრი 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

4 5 

მათემატიკა 4 6 

ინგლისური ენა 2 3 

რუსული ენა 

 

2 3 

ისტორია 2 3 

გეოგრაფია 2 3 

ბიოლოგია 2 3 

ფიზიკა 2 3 



ქიმია 2 3 

სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

2 2 

მუსიკა 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX კლასი 

საგანი შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა 

 

I სემესტრი II სემესტრი 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

4 5 

მათემატიკა 4 6 

ინგლისური ენა 2 3 

რუსული ენა 

 

2 3 

ისტორია 3 4 

გეოგრაფია 2 3 

სამოქალაქო 

განათლება 

2 3 

ბიოლოგია 

 

2 3 

ფიზიკა 2 3 

ქიმია 2 3 

სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

2 3 

მუსიკა 2 2 



X კლასი 

 

საგანი შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა 

 

I სემესტრი II სემესტრი 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

4 5 

მათემატიკა 4 6 

ინგლისური ენა 2 3 

რუსული ენა 

 

2 3 

ისტორია 2 3 

გეოგრაფია 2 3 

სამოქალაქო 

განათლება 

2 3 

ბიოლოგია 

 

2 3 

ფიზიკა 2 3 

ქიმია 2 3 

 

XII კლასი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო 

მინიმალური რაოდენობა 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი N12 

კლასის დამრიგებლები 

I1 კლასი - ლიკა ლაგვილავა 

I2 კლასი - თეკლა ბეგიაშვილი 

II1 კლასი - ნატალია კვირიტიძე 

II2 კლასი - ინგა ქავთარაძე 

III1 კლასი - მედეია ბოლქვაძე 

III2 კლასი - ნინო სამსონაშვილი 

IV1 კლასი - ნია დათუკიშვილი 

IV2 კლასი - თამარ მაღრაძე 

V1 კლასი - ირინა გეწაძე 

V2 კლასი - ბელა თოდუა 

VI1 კლასი - ციალა ცაბაძე 

I სემესტრი II სემესტრი 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

3 4 

მათემატიკა 4 4 

ინგლისური ენა 3 2 

რუსული ენა 

 

2 2 

ისტორია 1 1 



VI2 კლასი - ხათუნა გრძელიძე 

VII კლასი - ნინო მელქაძე 

VIII კლასი - ლია ბაზაძე 

IX კლასი - რუსუდან ფარეხელაშვილი 

X კლასი - მზია ლომიძე 

XII კლასი - დარეჯან ცხომარია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი № 13 

 

სადამრიგებლო პროგრამის ძირითადი მიმართულებები 

მუშაობა მშობლებთან მუშაობა მოსწავლეებთან 

შეხვედრა მშობლებთან ინდივიდუალური კოლექტიური 

ინდივიდუალური კოლექტიური 
• შეფასებები. 

• კომენტარები. 
აღმზრდელობითი 

• აკადემიური მოსწრება. 

• ყოფაქცევა 

  

ზოგადი საკითხები   • სამოქალაქო 

განათლება. 

• ფიზიკური აღზრდა. 

• ესთეტიური აღზრდა. 

 

დანართი № 14 

 

დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა: 

  

ეროვნული სასწავლო გეგმის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის და 



მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

შემუშავებული მეთოდურ სახელმძღვანელოებზე დაყრდნობით, დაწყებითი, საბაზო 

და საშუალო საფეხურის თითოეული  კლასისთვის 2019-2020 ს/წელს განისაზღვრა 

სადამრიგებლო პროგრამის ფარგლებში კლასის საათების თემატიკა: 

 

კლ. თემები 

1 კლასი I.      სასკოლო საზოგადოების ჩამოყალიბება; 1 რატომ დავდივართ 

სკოლაში? 2.კლასში ქცევის წესების შემუშავება, ეთიკა-ზრდლიობა 

საკლასო და სასკოლო გარემოში; 3. მოსწავლის ვალდებულებებისა და 

უფლებების გაცნობა; II.მორალური ცნობიერების განვითარება: 1. სწორი და 

არასწორი საქციელის შეფასება 2. სირთულეები სწავლაში და მათი 

მოგვარების გზები; 3. ადამიანთა შორის მსგავსება და განსხვავება-

ემოციები; 4. დროის ყადრი – დროის მართვა. III. გარემოს დაცვითი 

კულტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი: 1. ბუნების მოფრთხილების 

აუცილებლობა; 2. პირადი ჰიგიენა – თავის მოვლის ჩვევები; 3. 

ავადმყოფობის გავრცელების წყაროები.  IV. უსაფრთხოება და 

მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერება: 1. საკუთარი ოჯახის 

საკონტაქტო ინფორმაციების შეგროვება და ცოდნა; 2. არასტანდარტულ 

სიტუაციებში მოქმედების წესების ჩამოყალიბება; 3. გზაზე მოძრაობის 

წესების შესწავლა; 4. საგზაო ნიშნების მნიშვნელობა. 5. საკუთარი 

სოფლის/ქალაქის ისტორიის სესწავლა. 6 დღესასწაულების აღნიშვნა და 

ტრადიციების სესწავლა. V. ინტელექტუალური და ესთეტიური 

განვითარება: 1. საყვარელი წიგნები; 2. საყვარელი პერსონაჟები; 3. 

ხელოვნების დარგები და ნიმუშები. VI. ბიზნეს უნარ-ჩვევები: „ჩვენ 

თვითონ“ 

2 კლასი I.   პიროვნული და მორალური  განვითარება: 1. რას ნიშნავს იყო 

მეორეკლასელი? 2. ზაფხულის შთაბეჭდილებები; 3. საკლასო წესების 

შემუშავება 4. ემოციები რომლებიც თან ახლავს სხვადასხვა საქმიანობას; 5. 

თვისებები რომელთა გამო ვირჩევთ მეგობრებს; 6. იდეალური მოსწავლისა 

და მეგობრის პორტრეტი;  7. მეგობრიბა და მეგობრობის უნარი;  8 

ადამიანებს შორის მსგავსება და განსხვავება; 9 ალტრუიზმი; 10. 

მეორეკლასელის სირთულეები  და მათი დაძლევის გზები; 11. ქცევის 

წესები -ეტიკეტი; II. გარემოს დაცვითი კულტურა და ცხოვრების ჯანსაღი 

წესი: 1. გარემოს მოვლა, სისუფთავეზე ზრუნვა; ჩემი დღის რეჟიმი; 3. 

ჯასაღი ცხოვრების წესი-სპორტი, სასარგებლო პროდუქტები.  III. 

უსაფრთხოება და მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერება: 1. მავნე 

ჩვევები, 2. უსაფრთხოება; 3. ჩვენი ქვეყნის ისტორიული და კულტურული 

ძეგლები რომლებსაც ვიცნობა; 4 გამოჩენილი პიროვნებები; IV. 

ინტელექტუალური და ესთეტიური განვიტარება: როგორ ვისვენებ, რას 

ვკითხულობ – ჩემი საყვარელი წიგნები; V. ბიზნეს უნარ-ჩვევები: „ჩვენი 

ოჯახი“ 

3 კლასი I. პიროვნული და მორალური  განვითარება: 1. რას ნიშნავს იყო 

მესამეკლასელი? 2. ზაფხულის შთაბეჭდილებები – ჰობი; 3. რატომ 

ოცნებობენ ადამიანები? 4. ფანტაზია; 5.  უფლებები, პასუხისმგებლობები 

და ვალდებულებები;;  7. ურთიერთობები უფროსებთან;  8 სირთულეები 

ურთიერთობებში და მათი დაძლევის გზები; 9 ჯადოსნური სიტყვები; 10. 

მეგობრობის კოდექსი კლასში; 11. კამათი-ჩხუბი და კამათის კულტურა; 12. 

თანამშრომლობის მნიშვნელობა. II. გარემოს დაცვითი კულტურა და 

ცხოვრების ჯანსაღი წესი: 1. გარემოს მოვლა, სისუფთავეზე ზრუნვა; ჩემი 

დღის რეჟიმი; 3. ჯასაღი ცხოვრების წესი-სპორტი, სასარგებლო 

პროდუქტები.  III. უსაფრთხოება და მოქალაქეობრივ-პატრიოტული 



ცნობიერება: 1. საგზაო  უსაფრთხოება; 3. ჩვენი ქვეყნის ისტორიული და 

კულტურული ძეგლები რომლებსაც ვიცნობ; 4 მუსიკა, თეატრის.  IV. 

ინტელექტუალური და ესთეტიური განვიტარება: 1. რას ვკითხულობ – 

ჩემი საყვარელი წიგნები; V. ბიზნეს უნარ-ჩვევები: „ჩვენი საზოგადოება“ 

4 კლასი I. პიროვნული და მორალური  განვითარება: 1. ჩვენი უნარები და 

შესაძლებლობები; 2. რას ნიშნავს იყო მეოთხეკლასელი; 3. ადამიანთა 

უნიკალურობა; 4. მინდა გავხდე კულტურული ადამიანი – ღისეული 

მოქალაქე. 5. კულტურული ადამიანის დახასიათება; 6. კულტურული 

ადამიანის აუცილებელი თვისებები; 7. ბავშვთა უფლებები; 8. ბავშვთა 

ვალდებულებები; 9. პატივისცემა; 10 კონფლიქტები – უფლებების 

დარღვევა. 11. კონფლიქტების მოგვარება. II. გარემოს დაცვითი კულტურა 

და ცხოვრების ჯანსაღი წესი: 1. ცვლილებები – როგორ ვიზრდებით, 

ვვითარდებით, მ2. მინდა ვიყო ჯანმრთელი ადამიანი; 3. ჯანსაღი 

ცხოვრების სტილი; 4. მავნე ჩვევები;   III. უსაფრთხოება და 

მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერება: 1. არასტანდართულ 

სიტუაციებში ადეკვატური მოქმედება.2. გზაზე მოძრაობის წესები;  IV. 

ინტელექტუალური და ესთეტიური განვიტარება: 1. ჩემი ზაფხული- 

როგორ ვისვენებდი; 2. გართობის რა საშუალებებს ვიყენებ; 3. საყვარელი 

ფილმის გმირები, ლიტერატურული პერსონაჟები; 4. ქვეყნის და მსოფლიოს 

გამოჩენილი პიროვნებები.  V. ბიზნეს უნარ-ჩვევები: „ჩვენი ქალაქი“ 

5 კლასი 1.    თანამშრომლობა, აქტიური მოსმენა. 2. ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს; 3. 

როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები; 4. მე შემიძლია სიბრაზის მართვა; 5. 

კამათის ხელოვნება; 6. მეგობრობა; 7. ახალი ნაცნობების შეძენა. 8. როგორ 

გადავაქციოთ წვეულება ზეიმად. 9. მარტო სახლში. 10. წესები, რომელიც 

ჭირდება საზოგადოებას; 11. ჩემი ქალაქი – გარემოს დაცვა; 12. ეტიკეტი; 13. 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება. 14. ბიზნეს უნარ-ჩვევების 

განვითარება – „ჩვენი რეგიონი“ 

6 კლასი 1.     დღის რეჟიმი, მისი ორგაიზება; 2. ცხოვრების ჯანსაღი წესი; 3. 

მსგავსება და განსხვავება, შემწყნარებლობა; 4. მოთმინება/ნებისყოფა; 5. 

სამართლიანობა; 6. პატივისცემა; 7. ძალა/სიძლიერე; 8. წონასწორობა; 9. 

მეტსახელები/იარლიყები; 10. ბავშვთა უფლებები; 11. როგორ ვეცნობით 

კლასიკას; 12. უცენზურო ლექსიკა; 13. ბუნებრივი კატასტროფების რისკის 

შემცირება. 14. ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარება – „ჩვენი ქვეყანა“ 

7 კლასი 1.     გატაცება თუ დამოკიდებულება; 2. უნდა გვეშინოდეს თუ არა 

კრიტიკის; 3. სიმორცხვე; 4. მტრობა; 5. ჯგუფი თუ იდივიდუალურობა; 6. 

თამბაქოს მავნე ზეგავლენა; 7. უკვე დიდი ვარ; 8. იუმორი ჩვენს 

ცხოვრებაში; 9. მიმბაძველობა-კუმირები და თაყვანისმცემლები; 10. 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება. 11. ბიზნეს უნარ-ჩვევების 

განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა (ბიზნესის არსი და თავისებურებები, 

მეწარმეობის არსი და პრინციპები, მეწარმის უნარ-ჩვევები) 

8 კლასი 1.     რას ნიშნავს ვიყო მოზარდი-თინეიჯერი? 2. ფიზიოლოგიური 

ცვლილებები- ჰიგიენა; 3. მინდა ვიყო პოპულარული; 4. მომხიბვლელობა; 

5. არა ძალადობას; 6. კონფორმიზმი; 7. ლიდერობა; 8. ხასიათის სიმტკიცე; 

9. ჩაცმის სტილი- ჩემი იმიჯი; 10. ბუნებრივი კატასტროფების რისკის 

შემცირება. 11. ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა 

(ბიზნესის არსი და თავისებურებები, მეწარმეობის არსი და პრინციპები, 

მეწარმის უნარ-ჩვევები) 

9         კლასი თვითგანვითარება – როგორ ვსწავლობთ, როგორ ვისწავლოთ უკეთ; 

თვითგანვითარება;   პროფესიული ორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა:  

 ჩემი მიზანი;  ჩემი არჩევანი, მომავალი პროფესია;  სწრაფვა 

წარმატებისკენ;  გამოჩენილი პიროვნებები;   პოპულარული პროფესიები; . 



ვინ ვარ მე?;  მომავლის დაგეგმვა,  SWOT ანალიზი – ჩემი ძლიერი და 

სუსტი მხარეები; სირთულეები და საფრთხეები; შესაძლებლობები. 

  ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა (ბიზნესის არსი 

და თავისებურებები, მეწარმეობის არსი და პრინციპები, მეწარმის უნარ-

ჩვევები) 

10 კლასი ცხოვრების ჯანსაღი წესი: 1. ბუნების მოფრთხილების აუცილებლობა; 2.  

ცხოვრების ჯანსაღი წესი; 3. მავნე ჩვევები;  4. თამბაქოს მავნე ზეგავლენა; 5. 

ნარკომანია; 6. ალკოჰოლის მავნე ზეგავლენა; 7.აივ ინფექცია; 7.  ჯასაღი 

ცხოვრების წესი-სპორტი 8. სასარგებლო პროდუქტები. სამოქალაქო  

ცნობიერება: 1. მსგავსება და განსხვავება; 2.  კონფლიქტები – უფლებების 

დარღვევა. 3. კონფლიქტების მოგვარება. 4. შემწყნარებლობა – 

ტოლერატულობა; 5. მოთმინება/ნებისყოფა; 6. სამართლიანობა; 7. 

პატივისცემა;  8. წონასწორობა; 9. ჯგუფი თუ იდივიდუალურობა;  ბიზნეს 

უნარ-ჩვევების განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა (ბიზნესის არსი და 

თავისებურებები, მეწარმეობის არსი და პრინციპები, მეწარმის უნარ-

ჩვევები) 

11 კლასი 1. თვითგანვითარება – ვინ ვარ მე?;   როგორ ვსწავლობთ, როგორ 

ვისწავლოთ უკეთ;  2. პროფესიული ორიენტაცია:   ჩემი მიზანი;  ჩემი 

არჩევანი; მომავალი პროფესია; სწრაფვა წარმატებისკენ; პოპულარული 

პროფესიები და გამოჩენილი პიროვნებები;  მომავლის დაგეგმვა; 3. ბიზნეს 

უნარ-ჩვევების განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა (ბიზნესის არსი და 

თავისებურებები, მეწარმეობის არსი და პრინციპები, მეწარმის უნარ-

ჩვევები) 

12 კლასი 1. თვითგანვითარება  ვინ ვარ მე?;  როგორ ვსწავლობთ, როგორ ვისწავლოთ 

უკეთ;  2. პროფესიული ორიენტაცია:    ჩემი მიზანი;  ჩემი არჩევანი, 

მომავალი პროფესია;  სწრაფვა წარმატებისკენ;  გამოჩენილი პიროვნებები;  

პოპულარული პროფესიები;  მომავლის დაგეგმვა; 3. ბიზნეს უნარ-ჩვევების 

განვითარება -ბიზნესის დაგეგმვა (ბიზნესის არსი და თავისებურებები, 

მეწარმეობის არსი და პრინციპები, მეწარმის უნარ-ჩვევები) 

 

 

დანართი №15 

საგანმანათლებლო რესურსით სარგებლობის წესები: 

საგანმანათლებლო 

რესურსების ტიპები  

საგანმანათლებლო 

რესურსებით სარგებლობის 

წესები 

შენიშვნა 

     

ბიბლიოთეკა/დამხმარე 

ლიტერატურა 

დამხმარე ლიტერატურა 

განთავსებულია სკოლის 

ბიბლიოთეკაში და მისით 

სარგებლობა შეუძლიათ 

მასწავლებლებს სამუშაო 

დღის ნებისმიერ თავისუფალ 

დროს, ასევე მოსწავლეებს 

საგაკვეთილო პროცესის 

დასრულების შემდგომ 18.00 

საათამდე. 

სკოლის ბიბლიოთეკის 

წიგნადი ფონდით 

სარგებლობას უზრუნველყოფს 

სკოლის ბიბლიოთეკარი, 

რომელიც მოსწავლეებსა და 

მასწავლებლებს აცნობს 

ბიბლიოთეკაში არსებულ 

დამხმარე ლიტერატურას და 

აწარმოებს წიგნებით 

სარგებლობის პერსონალურ 

ბარათებს. წიგნის დაკარგვის, 

ან დაზიანების შემთხვევაში 



მოითხოვს წიგნის 

ჩანაცვლებას. 

   საგანმანათლებლო 

ელექტრონული 

რესურსები/კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

საგანმანათლებლო 

ელექტრონული რესურსებით 

სარგებლობა შეუძლიათ 

სკოლის მასწავლებლებსა და 

მოსწავლეებს სკოლის 

კომპიუტერულ 

ლაბორატორიაში: 

მასწავლებლებს – 

საგაკვეთილო პროცესის 

დაგეგმვისა და 

წარმართვისათვის, ასევე 

სკოლაში ყოფნის თავისუფალ 

დროს, ხოლო მოსწავლეებს 

სასწავლო პროცესის 

დასრულების შემდეგ 18.00 

საათამდე. 

საგანმანათლებლო 

ელექტრონული რესურსებით 

სარგებლობას უზრუნველყოფს 

სკოლის ისტ-ს მასწავლებელი. 

იგი უზრუნველყოფს 

კომპიუტერულ 

ლაბორატორიაში 

მასწავლებელთა მიერ 

დაგეგმილი ინტეგრირებული 

გაკვეთილების ჩატარების 

ტექნიკურ მხარეებს. 

 სხვადასხვა სახის 

თვალსაჩინოები (რუკები, 

პლაკატები, მოდელები და 

სხვ.); 

სხვადასხვა სახის 

თვალსაჩინოებებს 

იყენებენ/ქმნიან საგნის 

მასწავლებლები მოსწავლეთა 

დახმარებით, ან მათ გარეშე. 

მასწავლებლები მათი 

გამოყენებით გეგმავენ 

გაკვეთილებს, ხოლო 

საგაკვეთილო დაგეგმვისას 

უთითებენ მათ დამხმარე 

სასწავლო რესურსებში. 

სხვადასხვა სახის 

თვალსაჩინოებების 

საგაკვეთილო პროცესში 

გამოყენებას უზრუნველყოფენ 

საგნის მასწავლებლები 

 საბუნებისმეტყველო 

ლაბორატორია 

საბუნებისმეტყველო 

ლაბორატორია გამოიყენება 

საგაკვეთილო პროცესში 

საბუნებისმეტყველო საგნების: 

ქიმიის, ფიზიკის, 

ბიოლოგიისა და 

ბუნებისმეტყველების 

გაკვეთილების 

ჩასატარებლად. 

საბუნებისმეტყველო 

ლაბორატორიითა და იქ 

დაცული სასწავლო 

თვალსაჩინოებებით 

სარგებლობის უფლება აქვთ 

სკოლის მასწავლებლებს, ასევე 

მოსწავლეებს, მხოლოდ 

შესაბამისი საგნის 

მასწავლებლის 

ზედამხედველობთ. 

 

დანართი N16 

2019-2020 სასწავლო წლის სახელმძღვანელოები 

შპს  ცოდნა 

კლასი საგანი გამომცემლობა ავტორები 
1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (წიგნი) 

საქ. მაცნე ვ. როდონაია და სხვ. 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (რვეული) 

საქ. მაცნე ვ. როდონაია და სხვ. 

1 მათემატიკა (წიგნი) პედაგოგიკა ი. რუხაძე 



1 მათემატიკა (რვეული) პედაგოგიკა ი. რუხაძე 

1 ბუნებისმეტყველება  (წიგნი) ბაკურ სულაკაურის გ. კვანტალიანი და 

სხვ. 

1 ბუნებისმეტყველება  

(რვეული) 

ბაკურ სულაკაურის გ. კვანტალიანი და 

სხვ. 

1 ინგლისური ენა (წიგნი) ბაკურ სულაკაურის Kristina Cajo Andel ... 

1 ინგლისური ენა  (რვეული) ბაკურ სულაკაურის Kristina Cajo Andel ... 

2 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (წიგნი) 

საქ. მაცნე ვ. როდონაია და სხვ. 

2 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (რვეული) 

საქ. მაცნე ვ. როდონაია და სხვ. 

2 მათემატიკა (წიგნი) პედაგოგიკა ი. რუხაძე 

2 მათემატიკა (რვეული) პედაგოგიკა ი. რუხაძე 

2 ბუნებისმეტყველება ბაკურ სულაკაურის გ. კვანტალიანი და 

სხვ. 

2 ინგლისური ენა ბაკურ სულაკაურის Kristina Cajo Andel ... 

3 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (წიგნი) 

საქ. მაცნე ვ. როდონაია და სხვ. 

3 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (რვეული) 

საქ. მაცნე ვ. როდონაია და სხვ. 

3 მათემატიკა პედაგოგიკა ი. რუხაძე 

3 ბუნებისმეტყველება ბაკურ სულაკაურის მ. ბლიაძე და სხვ. 

3 ინგლისური ენა ბაკურ სულაკაურის Kristina Cajo Andel ... 

3 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

მერიდიანი ნ. მაჭარაშვილი და 

სხვ 

3 მუსიკა საქ. მაცნე სულაქველიძე 

3 რუსული ენა დ1 (წიგნი) ოცდამეერთე ბარსეგოვა 

3 რუსული ენა დ1 (რვეული) ოცდამეერთე ბარსეგოვა 

3 მე და საზოგადოება სიდი - ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი 

ნ. ტალახაძე 

4 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (წიგნი)  

საქ. მაცნე ვ. როდონაია და სხვ. 

4 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (რვეული) 

საქ. მაცნე ვ. როდონაია და სხვ. 

4 მათემატიკა პედაგოგიკა ი. რუხაძე 

4 ბუნებისმეტყველება ბაკურ სულაკაურის მ. ბლიაძე და სხვ. 

4 ინგლისური ენა ბაკურ სულაკაურის Kristina Cajo Andel ... 

4 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

მერიდიანი ნ, მაჭარაშვილი და 

სხვ 

4 მუსიკა საქ. მაცნე სულაველიძე და სხვ. 

4 რუსული ენა დ2 (წიგნი)  ოცდამეერთე ბარსეგოვა 

4 რუსული ენა დ2 (რვეული) ოცდამეერთე ბარსეგოვა 

4 მე და საზოგადოება სიდი - ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი 

ნ. ტალახაძე 

4 მე და საზოგადოება სიდი - ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი 

ნ. ტალახაძე 

5 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (ლიტერატურა  

I ნაწილი) 

სწავლანი ვ. როდონაია და სხვ. 

5 ქართული ენა და სწავლანი ვ. როდონაია და სხვ. 



ლიტერატურა  

(ლიტერატურა I I ნაწილი) 

5 ქართული ენა და 

ლიტერატურა  (გრამატიკა) 

სწავლანი ვ. როდონაია და სხვ. 

5 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (რვეული) 

სწავლანი ვ. როდონაია და სხვ. 

5 მათემატიკა პედაგოგიკა ი. რუხაძე 

5 ბუნებისმეტყველება ტრიასი   

5 ინგლისური ენა ბაკურ სულაკაურის Borka Lekaj Lubina ... 

5 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

მერიდიანი ნ, მაჭარაშვილი და 

სხვ 

5 მუსიკა კლიო/წყაროსთვალი ნ. ქუმსიშვილი და 

სხვ. 

5 ჩვენი საქართველო კლიო გ. ავთანდილაშვილი 

და სხვ. 

5 რუსული ენა დ3 ოცდამეერთე ბარსეგოვა 

5 რუსული ენა დ3 ოცდამეერთე ბარსეგოვა 

6 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (ლიტერატურა  

I ნაწილი) 

სწავლანი ვ. როდონაია და სხვ. 

6 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (ლიტერატურა 

I I ნაწილი) 

სწავლანი ვ. როდონაია და სხვ. 

6 ქართული ენა და 

ლიტერატურა  (გრამატიკა) 

სწავლანი ვ. როდონაია და სხვ. 

6 ქართული ენა და 

ლიტერატურა (რვეული) 

სწავლანი ვ. როდონაია და სხვ. 

6 მათემატიკა პედაგოგიკა ი. რუხაძე 

6 ბუნებისმეტყველება ტრიასი   

6 ინგლისური ენა ბაკურ სულაკაურის Borka Lekaj Lubina ... 

6 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

მერიდიანი ნ. მაჭარაშვილი და 

სხვ 

6 მუსიკა კლიო/წყაროსთვალი ნ. ქუმსიშვილი და 

სხვ. 

6 
 

ჩვენი საქართველო კლიო გ. ავთანდილაშვილი 

და სხვ. 

6 რუსული ენა დ4 ოცდამეერთე ბარსეგოვა 

6 რუსული ენა დ4 ოცდამეერთე ბარსეგოვა 

 

შპს  ცოდნა 

კლასი საგანი გამომცემლობა ავტორები 

7 გეოგრაფია (VII-XI კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე,  

 დავით კერესელიძე 



7 ინგლისური ენა  შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

 

7 ისტორია (VII-XII კლასები) შპს " გამომცემლობა დიოგენე“ ნ ახმეტელი, 

 ბ. ლორთქიფანიძე 

7 მათემატიკა (I-XII კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნ. ჯაფარიძე,  

მ. წილოსანი, 

 ნ. წულაია 

7 მუსიკა (I-IX კლასები) შპს  "წყაროსთვალი" მაია ოთიაშვილი და ირინე 

მიქაძე 

7 რუსული ენა ს2 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე 

7  ბიოლოგია შპს "გამომცემლობა ინტელექტი» მარინე ჭელიძე, ირმა 

ავალიანი, მანანა 

ალიბეგაშვილი 

7 ფიზიკა შპს ,,გამომცემლობა დიოგენე“ ქ. ტატიშვილი 

7 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 

(I-IX კლასები) 

გამომცემლობა                     

"კლიო" 

ა. კლდიაშვილი 

7 ქართული ენა და ლიტერატურა (I-XII 

კლასები)  

შპს ,,გამომცემლობა დიოგენე“ ლია თუშური 

ნინო შარაშენიძე 

7 მოქალაქეობა 

 

გამომცემლობა ,,დიოგენე“ გ ნოზაძე,  

მ. ბოჭორიშვილი, მ. ბაქრაძე, 

 დ. ლეჟავა,  

მ. მიქაძე..... 

8 ბიოლოგია (VIII-XI კლასები) შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი" 

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი 

და თამარ (ნანა) 

იოსებაშვილი 

8 გეოგრაფია (VII-XI კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით 

კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე 

8 ინგლისური ენა  top score2 Oxford University Press Caroline Kratz, Brigit 
Viney, Paul Kelly, Sheila 
Digen, Viviene Swaine, 
Jayne Wildman, James 
Styring, Helen Holliwell, 
Kethy Gude, Michael 
Duckworth 

8 ისტორია (VII-XII კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან 

გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, 

რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ 

ლორთქიფანიძე…  

8 მათემატიკა (I-XII კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გურამ გოგიშვილი, 

თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია და ლამარა 

ქურჩიშვილი 

8 მუსიკა (I-IX კლასები) საერთაშორისო ასოციაცია 

"წყაროსთვალი" 

მაია ოთიაშვილი, ირინე 

მიქაძე. 



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

ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე 

8 სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება (IV, VIII, XII კლასები) 

შპს "გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნინო ტალახაძე 

8 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 

(I-IX კლასები) 

გამომცემლობა                     

"მერიდიანი" 

ნ. მაჭარაშვილი, მ. 

მაჭარაშვილი,ნ. სილაგაძე, 

ჯაბუა 

8 ფიზიკა (VIII-XI კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი 

8 ქართული ენა და ლიტერატურა (I-XII 

კლასები) 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე 

ხუციშვილი, 

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი 

და ლალი დათაშვილი 

8 ქიმია (VIII-XI კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მანანა ვარდიაშვილი 

 

 

 

  
9 ბიოლოგია (VIII-XI კლასები) შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი" 

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი 

და თამარ (ნანა) 

იოსებაშვილი 

9 გეოგრაფია (VII-XI კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით 

კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე 

9 ინგლისური ენა top score 3 Oxford University Press Caroline Kratz, Brigit 
Viney, Paul Kelly, Sheila 
Digen, Viviene Swaine, 
Jayne Wildman, James 
Styring, Helen Holliwell, 
Kethy Gude, Michael 
Duckworth 

9 ისტორია (VII-XII კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან 

გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, 

რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ 

ლორთქიფანიძე..  

9 მათემატიკა (I-XII კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გურამ გოგიშვილი, 

თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია და ლამარა 

ქურჩიშვილი 

9 მუსიკა (I-IX კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მარიკა ჩიკვაიძე 

9 რუსული ენა ს4 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე 

9 სამოქალაქო განათლება (IX-X კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი", შპს 

"გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნინო ტალახაძე, თამარ 

ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე და 

ივანე პეტრიაშვილი 



9 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 

(I-IX კლასები) 

გამომცემლობა                     

"მერიდიანი" 

ნ. მაჭარაშვილი, მ. 

მაჭარაშვილი,ნ. სილაგაძე, 

ჯაბუა 

9 ფიზიკა (VIII-XI კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი 

9 ქართული ენა და ლიტერატურა (I-XII 

კლასები) 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე 

ხუციშვილი 

9 ქიმია (VIII-XI კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მანანა ვარდიაშვილი 

 

 

 

 

  
10 ბიოლოგია (VIII-XI კლასები) შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი" 

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი 

და თამარ (ნანა) 

იოსებაშვილი 

10 გეოგრაფია (VII-XI კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით 

კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე 

10 ინგლისური ენა activate A2 Pearson Joanne Taylore-knowels, 
Carolyn Barraclough, 
Elaine Boyol, Suzzane 
Gaynor, Clare Walsh, Jill 
Florent Megan Roderick 

10 ისტორია (VII-XII კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან 

გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, 

რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ 

ლორთქიფანიძე, ნოდარ 

ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, 

ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ 

მეტრეველი.. 

10 მათემატიკა (I-XII კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გურამ გოგიშვილი, 

თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია და ლამარა 

ქურჩიშვილი 

10 რუსული ენა ს5 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე 

10 სამოქალაქო განათლება (IX-X კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი", შპს 

"გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნინო ტალახაძე, თამარ 

ქალდანი, თამარ 

ბრეგვაძე და ივანე 

პეტრიაშვილი 

10 ფიზიკა (VIII-XI კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი 



10 ქართული ენა და ლიტერატურა (I-XII 

კლასები) 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე 

ხუციშვილი, 

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი 

და ლალი დათაშვილი 

10 ქიმია (VIII-XI კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მანანა ვარდიაშვილი 

 

 

 

  
11 ბიოლოგია (VIII-XI კლასები) შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი" 

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი 

და თამარ (ნანა) 

იოსებაშვილი 

11 გეოგრაფია (VII-XI კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით 

კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე 

11 ინგლისური ენა Activate B1 Pearson Joanne Taylore-knowels, 
Carolyn Barraclough, 
Elaine Boyol, Suzzane 
Gaynor, Clare Walsh, Jill 
Florent Megan Roderick 

11 ისტორია (VII-XII კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან 

გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, 

რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ 

ლორთქიფანიძე, 

ნოდარ ასათიანი, ცირა 

ჩიკვაიძე, ფარნაოზ 

ლომაშვილი, როინ 

მეტრეველი, ზვიად 

მიმინოშვილი, გიორგი 

ოთხმეზური და ნინო 

კიღურაძე 

11 მათემატიკა (I-XII კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გურამ გოგიშვილი, 

თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია და ლამარა 

ქურჩიშვილი 

11 რუსული ენა ს6 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე 

11 ფიზიკა (VIII-XI კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი 

11 ქართული ენა და ლიტერატურა (I-XII 

კლასები) 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე 

ხუციშვილი, 

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი 

და ლალი დათაშვილი 

11 ქიმია (VIII-XI კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მანანა ვარდიაშვილი 

 

 

 

 



  
12 ინგლისური ენა                 Activate B1+ Pearson Joanne Taylore-knowels, 

Carolyn Barraclough, 
Elaine Boyol, Suzzane 
Gaynor, Clare Walsh, Jill 
Florent Megan Roderick 

12 ისტორია (VII-XII კლასები) შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან 

გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, 

რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ 

ლორთქიფანიძე, 

ნოდარ ასათიანი, ცირა 

ჩიკვაიძე, ფარნაოზ 

ლომაშვილი, როინ 

მეტრეველი, ზვიად 

მიმინოშვილი, გიორგი 

ოთხმეზური და ნინო 

კიღურაძე 

12 მათემატიკა (I-XII კლასები) შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გურამ გოგიშვილი, 

თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია და ლამარა 

ქურჩიშვილი 

12 რუსული ენა ს7 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე 

12 სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება (IV, VIII, XII კლასები) 

შპს "გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნინო ტალახაძე 

12 ქართული ენა და ლიტერატურა (I-XII 

კლასები) 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე 

ხუციშვილი, 

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი 

და ლალი დათაშვილი 

 

დანართი № 17 

 

ინდივიდუალური განვითარების გეგმა. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 

გამარტივებული ფორმა 

სკოლა __________________________ კლასი__________________________ 

მოსწავლე_______________________________________________________ 

დაბადების თარიღი____________________ ასაკი____________________ 

მშობელი/მეურვე________________________________________________ 

მისამართი/ტელეფონი___________________________________________ 



შეხვედრის თარიღი_____________________________________________ 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა_________________დან _______________მდე 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა გადაიხედება___________________________ 

შეხვედრის ტიპი_______________________________________________________ 

საწყისი გადაფასება საჭიროებისამებრ დაგეგმილი შეფასება წლიური შეფასება 

მონაწილეები: 

 

ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის 

კომპონენტები 

 

დამხმარე კითხვები შეფასება 

ძლიერი მხარეები 

 

რისი გაკეთება შეიძლია მოსწავლეს? 

რა აინტერესებს? 

რა მოსწონს? 

რაშია მოსწავლე ყველაზე წარმატებული? 

(აღწერეთ დაწვრილებით და ზუსტად) 

 

 

პრობლემური სფეროები 

 

 

 

 

 

 

რა პრობლემები უჩნდება მოსწავლეს 

ყველაზე ხშირად? 

როდის იჩენს პრობლემები თავს? 

(აღწერეთ დაწვრილებით და ზუსტად) 

 

 

 

 

მიზეზები 

თქვენი აზრით რა იწვევს პრობლემებს 

სასწავლო პროცესში? 

(აღწერეთ დაწვრილებით და ზუსტად) 

 

საჭიროებები რა ჭირდება მოსწავლეს იმისათვის, რომ 

უკეთ გამოავლინოს საკუთარი 

შესაძლებლობები? 

 

რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ 

მოსწავლემ უკეთესად შეიგრძნოს თავი 

სკოლაში, თანაკლასელებთან და 

მასწავლებლებთან? 

 

(აღწერეთ დაწვრილებით და ზუსტად) 

 

 



წლიური მიზანი რისი მიღწევა გვინდა სასწავლო წლის 

განმავლობაში? 

(გაიწერება ცალ-ცალკე მიზანი ყველა იმ 

საგნისა და სასწავლო აქტივობისათვის, 

სადაც მოსწავლეს პრობლემა აქვს) 

 

 

 

 

მოკლევადიანი 

მიზნები 

რისი მიღწევა გვინდა საწყის, მეორად და 

შემდგომ ეყაპებზე წლიური მიზნის 

მისაღწევად? 

(გაიწერება ცალ-ცალკე მიზანი ყველა იმ 

საგნისა და სასწავლო აქტივობისათვის, 

სადაც მოსწავლეს პრობლემა აქვს) 

 

პრაქტიკული 

საკითხები 

რა დამატებითი მასალა შეგვიძლია 

გამოვიყენოთ? 

 

რა მეთოდი ავირჩიოთ სწავლებისათვის? 

 

როგორ მოვარგოთ გარემო ბავშვის 

საჭიროებებს? 

 

როგორ გავზარდოთ სწავლის მოტივაცია? 

 

 

პასუხისმგებელი 

პირები 

ვინ არია პასუხისმგებელი 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

განხორციელებაზე? 

 

რა კონკრეტული მოვალეობები ეკისრება 

გუნდის წევრებს? (პედაგოგი, მშობელი, 

ფსიქოლოგი და სხვა) 

 

 

 

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მონიტორინგი 

ვის მიერ ხორციელდება მონიტორინგი__________________________________________ 

 

დასახული 

აქტივობები 

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი 

 

მოკლედ აღწერეთ დასახული აქტივობების განხორციელების რაოდენობრივი და/ ან 

თვისობრივი მაჩვენებლებეი (როგორ და რა სიხშირით შეასრულა მოსწავლემ 

მისთვის განკუთვნილი დავალება) 

შეფასების ცხრილი მშობლიურ ენაში 



თარიღი_____________________________ 

მოსწავლე____________________________ 

მასწავლებელი________________________ 

 

 დასახული 

აქტივობები 

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი 

1 ცნობს ანბანის 

ყველა ასოს 

     

2 ასახელებს ანბანის 

ყველა ასოს 

     

3 წერს საკუთარ 

სახელს დაფაზე 

დამოუკიდებლად 

     

 

შეფასების ცხრილი მათემატიკაში 

თარიღი_____________________________ 

მოსწავლე____________________________ 

მასწავლებელი________________________ 

 

 დასახული 

აქტივობები 

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი 

1 ითვლის ოცამდე 

 

     

2 შეუძლია 

გადათვლა ათამდე 

     

3 უმატებს ერთს 

ათის ფარგლებში 

     

 

როგორ მოვიქცეთ როდესაც კლასში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების 

მქონე ბავშვს აღმოვაჩენთ? 

 

ხშირ შემთხვევაში specialuri საგანამანათლებლო საჭიროება ბავშვის სკოლაში 

ჩარიცხვამდე ვლინდება. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც მასწავლებელი 

მოსწავლის სკოლაში ჩარიცხვიდან გარკევული პერიოდის შემდეგ აღმოაჩენს, რომ 

მას სასწავლო პროგრამის დაძლევაში გარკვეული სირთულეები აქვს; მისი 

აკადემიური მოსწრება მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სხვა მოსწავლეების მოსწრებას. 

 

ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია განისაზღვროს, არის და თუ არა ეს მოსწავლე 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე. ამისთვის კი აუცილებელია 

მოსწავლის შეფასება. 

 



მოსწავლის შეფასების მოთხოვნით, სკოლა მიმართავს (1) ადგილობრივ 

რესურსცენტრს ან (2) განათლების და მაცნიერების სამინისტროს ინკლიზიური 

განათლების მხარდაჭერის გუნდს, რომელიც არის საქართველოს ყველა რეგიონში და 

თბილისში. ბავშვის შეფასება მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ ხდება. გუნდის 

შემადგენლობაში შედის ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, სპეციალური 

მასწავლებელი და სხვა სპეციალისტები. მულტიდისციპლინური გუნდი აფასებს 

როგორც მოსწავლეს, ასევე მის საგანმანათლებლო გარემოს, რათა ნახოს, რამდენად 

უწყობს გარემო ხელს მოზარდის  სწავლასა და განვითარებას, და პირიქით, ხომ არ 

ხდება ისე, რომ მოსწავლის სირთულეები ნაწილობრივ ან მთლიანად გარემოს 

არახელსაყრელი გავლენის შედეგია. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მასწავლეთა სია 

 

მოსწავლის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 

ზოდაგი ინფორმაცია 

  

მოსწავლე  

სკოლა  

კლასი  

დაბადების თარიღი  

ასაკი  

მშობელი/მეურვე  

ტელეფონი  

მისამართი  

  

ისგ-ის შექმნის თარიღი  

 

მოსწავლის ისგ-ზე პასუხისმგებელი პირი______________________________________ 

 

№ სპეციალური 

საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე 

მასწავლის სახელი 

და გვარი 

ასაკი კლასი აქვს თუ არა ბავშვს 

დიაგნოზი ან 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების 

მქონე პირის 

სტატუსი 

თუ მოსწავლეს არ აქვს 

დიაგნოზი, მაშინ 

აღწერეთ 

პრობლემები, 

რომელსაც ბავშვი 

აწყდება სასწავლო 

პროცესში 

1      

2      

3      

4      

შეხვედრის ტიპი X 

(მონიშნეთ) 

თარიღი 



 

მოსწავლის ისგ-ის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი გუნდი 

№ მშობელი/მეურვე სახელი, გვარი 

1   

2   

 სკოლის გუნდი სახელი, გვარი 

1 დამრიგებელი  

2 მასწავლებელი  

3 მასწავლებელი  

4 მასწავლებელი  

5 მასწავლებელი  

6 ფსიქოლოგი  

7   

8   

 მულტიდის დისციპლინური გუნდი სახელი, გვარი 

1 მულტიდის დისციპლინური გუნდის 

წევრი 

 

2 მულტიდის დისციპლინური გუნდის 

წევრი 

 

3 მულტიდის დისციპლინური გუნდის 

წევრი 

 

 

მშობლის პრიორიტეტი და ინტერესი 

 

 

მასწავლებლის სურვილი 

 

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 

შეხვედრის თარიღი: 

ისგ-ის შეხვედრის მონაწილეები: 

 

საწყისი სეხვედრა   

შეხვედრა საჭიროებით 

განსაზღვრული 

  

შეხვედრა I, II სემესტრის 

ბოლოს 

I  

II 

საბოლოო 

შეხვედრა/შეფასება 

  



№ მშობელი/მეურვე სახელი, გვარი 

1   

2   

 სკოლის გუნდი სახელი, გვარი 

1 დამრიგებელი  

2 მასწავლებელი  

3 მასწავლებელი  

4 მასწავლებელი  

5 მასწავლებელი  

6 ფსიქოლოგი  

7   

8   

 მულტიდის დისციპლინური გუნდი სახელი, გვარი 

1 მულტიდის დისციპლინური გუნდის 

წევრი 

 

2 მულტიდის დისციპლინური გუნდის 

წევრი 

 

3 მულტიდის დისციპლინური გუნდის 

წევრი 

 

 

ყოველი ისგ შეხვედრისათვის ივსება ახალი ფურცელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი№18 

განმავითარებელი შეფასებების ნიმუშები 

 

 

 

განმავითარებელი შეფასება: მაღალი დონე 

 

მოსწავლე სისტემატურად ასრულებს დავალებებს, არასდროს ავიწყდება 

სასწავლო ნივთები, არ აცდენს, არ აგვიანებს. იცავს მოსწავლეთა ქცევის კოდექსს, 

აცნობიერებს თავისსა და სხვის უფლებებს [პასუხისმგებლობა]. 



 

თანამშრომლობს ჯგუფებთან მუშაობის დროს. გამოხატავს პატივისცემას 

განსხვავებული აზრის მიმართ. მეგობრულია და კომუნიკაბელური 

[თანამშრომლობა]. 

 

მონაწილეობს დისკუსიებში, ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებას. ბევრ კითხვას 

სვამს, მაძიებელია. აქვს საინტერესო იდეები [კრიტიკული აზროვნება]. 

 

ახარისხებს საჭიროების მიხედვით მოპოვებულ ინფორმაციას, ახერხებს 

მიღებული ცოდნის დაკავშირებას კონკრეტულ საკითხებთან. ორგანიზებულია, 

იცავს დროის ლიმიტს, ატარებს ექსპერიმენტს, ახდენს შეფასებასა და ანალიზს. 

სვამს პრობლემას და განსაზღვრავს გადაჭრის გზებს. მოსწავლემ მონაწილეობა 

მიიღო სხვადასხვა ოლიმპიადაში, დაჯილდოვდა პირველი ხარისხის დიპლომით 

[ცოდნის გამოყენება]. 

 

ნათლად და გასაგებად გადმოსცემს სათქმელს, ამყარებს კონტაქტს აუდიტორ 

იასთან. იყენებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებს. ფლობს ინფორმაციის მოპოვება– 

დამუშავების უნარებს [საპრეზენტაციო უნარები]. 

 

აქვს პრობლემის გადაჭრის ორიგინალური იდეები. აანალიზებს მოვლენებსა 

და ფაქტებს. ყოველთვის აქვს განსაკუთრებული ინტერპრეტაცია. შემოქმედია, შეუძ 

ლია სხვადასხვა ჟანრისა და სტილის ტექსტის შექმნა [შემოქმედებითობა]. 

 

შეუძლია მიღებული შედეგების განზოგადება, კავშირების დამყარება სხვა 

სტრუქტურებთან, მიღებული გადაწყვეტილების სისწორისა და ეფექტიანობის 

დასაბუთება. ახერხებს სხვადასხვა სახით წარმოდგენილი ინფორმაციის 

ინტერპრეტაციას, ადგენს კავშირებსა და მიმართებებს, აყალიბებს ანალოგიებს, 

ახდენს საკითხის არსის წარმოჩენას [ლოგიკური აზროვნება]. 

 

აქვს მხატვრული შემოქმედებითი უნარები. ხატავს, ძერწავს, მღერის, ცეკვავს, 

აქვს გამოხატული სახელოვნებო უნარები, დრამატული ნიჭი                    

[განსაკუთრებული მახასიათებლები]. 

 

 

 

 

განმავითარებელი შეფასება: საშუალო დონე 

 

მოსწავლე სისტემატურად ასრულებს დავალებებს, არასდროს ავიწყდება 

სასწავლო ნივთები, არ აცდენს, არ აგვიანებს. იცავს მოსწავლეთა ქცევის კოდექსს, 

აცნობიერებს თავისსა და სხვის უფლებებს [პასუხისმგებლობა]. 

 

თანამშრომლობს ჯგუფებთან მუშაობის დროს. გამოხატავს პატივისცემას 

განსხვავებული აზრის მიმართ. მეგობრულია, კომუნიკაბელური [თანამშრომლობა]. 

 



მონაწილეობს დისკუსიებში, ნაკლებად შეუძლია საკუთარი მოსაზრების 

აგუმენტირებულად დასაბუთება, იდეების გენერაცია [კრიტიკული აზროვნება]. 

 

ახარისხებს საჭიროების მიხედვით მოპოვებულ ინფორმაციას, ახერხებს 

მიღებული ცოდნის დაკავშირებას კონკრეტულ საკითხებთან. ორგანიზებულია, 

იცავს დროის ლიმიტს, ატარებს ექსპერიმენტს, ახდენს შეფასებასა და ანალიზს. 

უჭირს პრობლემის გამოყოფა ,გადაჭრის გზების პოვნა. მოსწავლემ მონაწილეობა 

მიიღო სხვადასხვა ოლიმპიადაში, დაჯილდოვდა მესამე ხარისხის დიპლომით 

[ცოდნის გამოყენება]. 

 

ნათლად და გასაგებად  გადმოსცემს  სათქმელს,  ნაკლებად  ამყარებს  კონტაქტს  

აუდიტორიასთან.  იყენებს  საინფორმაციო  ტექნოლოგიებს.   ფლობს  ინფორმაციის  

მოპოვება–დამუშავების უნარებს  [საპრეზენტაციო უნარები]. 

 

აანალიზებს მოვლენებსა და ფაქტებს.შეუძლია სხვადასხვა ჟანრისა და სტილის 

ტექსტის შექმნა, მიღებული შედეგების განზოგადება, კავშირების დამყარება სხვა 

სტრუქტურებთან, მიღებული გადაწყვეტილების სისწორისა და ეფექტიანობის 

დასაბუთება. ახერხებს სხვადასხვა სახით წარმოდგენილი ინფორმაციის 

ინტერპრეტაციას, ადგენს კავშირებსა და მიმართებებს                      

[შემოქმედებითობა, ლიგიკური აზროვნება]. 

 

საშუალო დონეზე აქვს განვითარებული მხატვრული შემოქმედებითი უნარები 

[განსაკუთრებული მახასიათებლები]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განმავითარებელი შეფასება: საშუალოზე დაბალი 

მოსწავლე სისტემატურად არ ასრულებს დავალებებს, ხშირად ავიწყდება 

სასწავლო ნივთები, აცდენს და აგვიანებს. ვერ აცნობიერებს მოსწავლეთა ქცევის 

კოდექსს, თავისსა და სხვის უფლებებს [პასუხისმგებლობა]. 

 

ჯგუფებთან მუშაობის დროს უჭირს თანამშრომლობა, თანატოლებთან 

კომუნიკაციის დამყარება. [თანამშრომლობა]. 

 

თავს იკავებს დისკუსიებში მონაწილეობის მიღებისაგან.ნაკლებად 

შეუძლია საკუთარი მოსაზრების აგუმენტირებულად დასაბუთება, იდეების 

გენერაცია [კრიტიკული აზროვნება]. 

 

ზოგჯერ შეუძლია საჭიროების მიხედვითმოპოვებული ინფორმაციის 

დახარისხება, მიღებული ცოდნის დაკავშირება კონკრეტულ საკითხებთან, 

შეფასებისა და ანალიზის გაკეთება. შეძლებისდაგვარად იცავს დროის ლიმიტს. 



ყოველთვის ვერ ახდენს პრობლემის გამოყოფასა და გადაჭრის გზების პოვნას 

[ცოდნის გამოყენება]. 

 

გასაგებად გადმოსცემს სათქმელს, ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან. 

სუსტად ფლობს ინფორმაციის მოპოვება–დამუშავების უნარებს 

[საპრეზენტაციო უნარები]. 

 

ვერ აანალიზებს მოვლენებსა და ფაქტებს. ზოგჯერ აქვს ინტერპრეტაციის 

თავისებური გამოხატულება. ნაკლებად შეუძლია სხვადასხვა ჟანრისა და სტილის 

ტექსტის შექმნა, მიღებული შედეგების განზოგადება, კავშირების დამყარება სხვა 

სტრუქტურებთან, მიღებული გადაწყვეტილების სისწორისა და ეფექტიანობის 

დასაბუთება. ახერხებს სხვადასხვა სახით წარმოდგენილი ინფორმაციის 

ინტერპრეტაციას, საკითხის არსის წარმოჩენას                                                 

[შემოქმედებითობა, ლიგიკური აზროვნება]. 

 

საშუალო დონეზე აქვს განვითარებული მხატვრული შემოქმედებითი უნარები 

[განსაკუთრებული მახასიათებლები]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი № 19 

განმსაზღვრელი შეფასების კომპონენტები 

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა 

 

1 ქულა მოსწავლე ესწრება გაკვეთილებს, მაგარამ არასდროს მონაწილეობს 

გაკვეთილის მსვლელობაში. არ ასრულებს საშინაო დავალებებს, მეტყველებს 

გაუგებრად, უშვებს ენობრივ შეცდომებს. 

2 ქულა  მოსწავლე იშვიათად მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში, დავალებებს 

ასრულებს უყურადღებოდ, უჭირს საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება, ლექსიკა 

არაადეკვატურია. უჭირს გამართულად წერა. 

3 ქულა მოსწავლე ჩართულია გაკვეთილის მსვლელობაში, მაგრამ არ შეუძლია 

დამოუკიდებლად მსჯელობა, დავალებებს ასრულებს ნაწილობრივ, 

მეტყველებს მწირი ლექსიკით. ნაწერი არ არის ორგანიზებული და არ 

შეესაბამება თემას.  

4 ქულა მოსწავლე ცდილობს იყოს აქტიური, თუმცა მსჯელობა არ არის 

თანამიმდეული და გამყარებული ტექსტით. წერითი დავალება არ ესადაგება 



მასწავლებლის მიერ მოცემული ინსტრუქციას. 

5 ქულა მოსწავლე ჩართულია გაკვეთილის მსვლელობაში, მაგრამ უჭირს 

დისკუსიებში მონაწილეობა, არგუმენტები არადამაჯერებელია. შეცდომით 

ასრულებს წერით დავალებებს. 

6 ქულა მოსწავლე დამოუკიდებლად ერთვება საგაკვეთილო პტოცესში, 

მონაწილეობს დისკუსიებში, მეტყველებს სწორად, თუმცა ღარიბია ლექსიკა. 

წერითი დავალებებს ასრულებს მცირეოდენი შეცდომებით (4-5 შეცდომა)  

7 ქულა გაკვეთილის მსვლელობაში მონაწილეობს აქტიურად, ამჟღავნებს წინასწარ 

მომზადებულობას. მოსაზრებები და არგუმენტები ძირითადად შეესაბამება 

საკითხს, მაგრამ უჭირს დასკვნების გაკეთება. შეცდომები აქვს ლექსიკასა და 

წერით დავალებაში. 

8 ქულა დამოუკიდებლად ერთვება ჯგუფურ მუშაობებსა და დისკუსიებში. 

შესრულებული დავალებები ესადაგება მასწავლებლის მოთხოვნებს. 

მეტყველებს გამართულად, მსჯელობს ლოგიკურად, თუმცა ზოგჯერ 

არგუმენტი და დასკვა არადამაჯერებელია. წერით დავალებებში უშვებს 1 -2 

შეცდომას.  

9 ქულა მუდმივად მზადაა გაკვეთილისათვის, დავალებებს ყოველთვის 

ხარისხიანად ასრულებს. საუბრობს და მსჯელობს ენის ნორ,ების დაცვით. 

აქვს მდიდარი ლექსიკა ნაწერი კარგად არის ორგანიზებული.  

10 ქულა მუდმივად ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში. დავალებებს ასრულებს 

მონდომებით და უშეცდომოდ. მსჯელობს არგუმენტირებულად, აკეთებს 

ლოგიკურ დასკვნებს, ლექსიკა მდიდარი და დახვეწილია, ნაწერი 

შესრულებულია უშეცდომოდ. აქტიურად ,მონაწილეობს სასკოლო 

ღონისძიებებში, კონფერენციებსა და ოლიმპიადებში.  

 

 

 

განმსაზღვრელი შეფასების კომპონენტები 

მათემატიკის კათედრა 

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

გამოთვლები არაადეკვატურია. 
2 ქულა  არადეკვატურად იყენებს ცნებებს, აღნიშვნებს, ვერ პოულობს ამოცანის 

ამოხსნის გზას, გამოთვლები არ მეტყველებს ამოცანის გაგებაზე. 
3 ქულა არასრულყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს, ამოიცნობს ორი ოდნავ 

განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს 

(მაგ. განსხვავებული ასოითი აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე 

ალგებრულ გამოსახულებას).  

4 ქულა იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას და აღნიშვნას, 

არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს, პოულობს ამოცანის 

ამოხსნის რომელიმე გზას, მაგრამ გამოთვლები არასწორია.  

5 ქულა იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას და აღნიშვნას, 

არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს. იწყებს ამოცანის ამოხსნას, 

მაგარმ ვერ ასრულებს მას. ამოიცნობს ორი განსხვავებული ფორმით 

წარმოდგენილ იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს. (მაგ. სხვადასხვა ფორმით 

წარმოდგენილ ერთსა და იმავე ასახვას), შეიცავს გამოთვლების ძირითად 

ნაწილს, რეალიზება ნაწილობრივ არასწორია.  

6 ქულა იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების და აღნიშვნების 

უმეტესობას, პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, მაგრამ გამოთვლები 



შეიცავს ხარვეზებს. ხარვეზებით აღწერს კავშირს სხვადასხვა სტანდარტულ 

მათემატიკურ ობიექტს შორის.  

7 ქულა იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების უმეტესობას, ახდენს 

მონაცემთა ორგანიზებას და წარმოდგენას. პოულობს ამოცანის ამოხსნის 

გზებს, მიყვება მას, თუმცა ხარვეზებით. აღწერს კავშირს სხვადასხვა 

მათემატიკურ ობიექტსა თუ პროცედურას შორის. (მაგ. განტოლების ამოხსნა 

და მოცემული ასახვისათვის მოცემული მნიშვნელობის წინასახის პოვნა) 

გამოთვლები ძირითადად სწორია, შეიცავს ტექნიკური ხასიათის ხარვეზებს.  

8 ქულა იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო თითქმის ყველა ცნებას, პოულობს 

ამოცანის ამოხსნის გზას, გამოთვლები ძირითადად სწორია, აღწერს კავშირს 

სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტებს შორის.  

9 ქულა იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, აღნიშვნებს, ირჩევს 

მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოდგენის საუკეთესო ფორმას. პოულობს 

ამოცანის ამოხსნის გზას, გამოთვლები სწორია, აღწერს და იყენებს კავშირს 

სხვადასხვა მათემატიკურ პროცედურებს შორის (მაგ. იყენებს ალგებრულ 

გარდაქმნებს და ტოლობა/უტოლობის თვისებებს გეომეტრიულ 

დებულებათა დასაბუთებისას).  

10 ქულა იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, დებულებას და 

აღნიშვნას, ირჩევს მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოდგენის ოპტიმალურ 

ფორმას. პოულობს ამოცანის ამოხსნის ოპტიმალურ გზას და ბოლომდე 

ახდენს მის რეალიზებას, აღწერს და იყენებს კავშირს სხვადასხვა 

მათემატიკურ ობიექტებსა თუ პროცედურებს შორის. გამოთვლები სწორია, 

არჩეული და გამოყენებული აქვს გამოთვლების ოპტიმალური ხერხი. Aარის 

შემოქმედებითი ადამიანი.  

 

 

განმსაზღვრელი შეფასების კომპონენტები 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა 

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

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

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

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

ცნებების ჩამოთვლა, ვერ აკეთებს შესაბამის დასკვნებს, არასწორად ჩამოთვლიდ საჭირო მასალებს, 

ვერ იყენებს ტერმინს სათანადოდ, აუდიტორია არ უსმენს.  

3 ქულა არასწორად აყალიბებს მიზანს, არასწორად აკეთებებს მონაცემების ანალიზს, ვერ აყალიბებს 

ვარაუდს, წერითი დავალება არასწორია. არ შეუძლია გაკვეთილზე განხილული ძირითადი ცნებების 

ჩამოთვლა, ვერ აკეთებს შესაბამის დასკვნებს, არასწორად ჩამოთვლიდ საჭირო მასალებს, ვერ იყენებს 

ტერმინს სათანადოდ, აუდიტორია არ უსმენს  

4 ქულა ნაწილობრივ ფლობს ტერმინებს, მონაცემებს წარმოადგენს მხოლოდ სიტყვიერად, დავალება 

ნაწილობრივ სწორადაა შესრულებული, ნაწილობრივ სწორად აყალიბებს მიზანს, ჩამოთვლის 

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

მონაცემთა ნაწილობრივ ანალიზს, აუდიტორიასთან ამყარებს კონტაქტს ნაწილობრივ.  

5 ქულა ნაწილობრივ ფლობს ტერმინებს, მონაცემებს წარმოადგენს მხოლოდ სიტყვიერად, დავალება 

ნაწილობრივ სწორადაა შესრულებული, ნაწილობრივ სწორად აყალიბებს მიზანს, ჩამოთვლის 

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

მონაცემთა ნაწილობრივ ანალიზს, აუდიტორიასთან ამყარებს კონტაქტს ნაწილობრივ.  

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

ჩამოთვლის ძირითად საჭირო მასალას, Aაყალიბებს თავის ვარაუდს. აკეთებს მონაცემთა ანალიზს 

და ძირითად დასკვნებს. იპყრობს აუდიტორიის ყურადღებას ნაწილობრივ.  

7 ქულა ფლობს ტერმინებს, მონაცემების წარმოდგენისას იყენებს ერთ თვალსაჩინო საშუალებას, აყალიბებს 

მიზანს, ჩამოთვლის ცვლად და დამოკიდებულ სიდიდეებს, ჩამოთვლის ძირითად საჭირო მასალას. 



Aყალიბებს და ნაწილობრივ ასაბუთებს თAვის ვარაუდს, აკეთებს მონაცემთა ანალიზს და ძირითAდ 

დასკვნებს.იპყრობს აუდიტორიის ყურადღებას.  

8 ქულა ფლობს ტერმინებს. მონაცემებს წარმოადგენს სხვადასხვა საშუალებით, სრულყოფილად აყალიბებს 

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

ვარაუდეს, აკეთებს მონაცემთა ანალიზს და სრულფასოვან დასკვნებს, აყალიბებს ძირითად ცნებებს. 

საკითხის გადაწყვეტასს უდგება შემოქმედებითად. გააჩნია საკუთარი ხედვა. წერითი დავალება 

სწორადაა შესრულებული. იპყრობს აუდიტორიის ყურადღებას  

9 ქულა ფლობს ტერმინებს, იყენებს ადეკვატურად ყველა შემთხვევაში. მონაცემებს წარმოადგენს სხვადასხვა 

საშუალებით, სრულყოფილად აყალიბებს მიზანს, განსაზღვრავს სპეციფიკურ დეტალებს, 

ჩამოთვლის ყველა საჭირო მასალას და აღჭურვილობას, აყალიბებს და ასაბუთებს თავის ვარაუდს 

აკეთებს მონაცემთა ანალიზს და სრულფასოვან დასკვნებს, აყალიბებს ძირითად ცნებებს, მსჯელობს 

ამ ცნებების შესახებ და აკავშირებს ერთმანეთშ. საკითხის გადაწყვეტას უდგება 

შემოქმედებითად.გააჩნია საკუთარი ხედვა.წერითი დავალება სწორადაა შესრულებული. იპყრობს 

აუდიტორიის ყურადღებას. 

10 ქულა ფლობს ტერმინებს, იყენებს ადეკვატურად ყველა შემთხვევაში. მონაცემებს წარმოადგენს სხვადასხვა 

საშუალებით, სრულყოფილად აყალიბებს მიზანს, განსაზღვრავს სპეციფიკურ დეტალებს, 

ჩამოთვლის ყველა საჭირო მასალას და აღჭურვილობას, აყალიბებს და ასაბუთებს თავის ვარაუდს 

აკეთებს მონაცემთა ანალიზს და სრულფასოვან დასკვნებს, აყალიბებს ძირითად ცნებებს, მსჯელობს 

ამ ცნებების შესახებ და აკავშირებს ერთმანეთშ. საკითხის გადაწყვეტად უდგება შემოქმედებითად, 

დავალება გამდიდრებულია სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებიდან მოპოვებული მასალით. 

გააჩნია საკუთარი ხედვა. წერითი დავალება სწორადაა შესრულებული. იპყრობს აუდიტორიის 

ყურადღებას. ახდენს ზეგავლენას.  

 

 

განმსაზღვრელი შეფასების კომპონენტები 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა 

 

1 ქულა მოსწავლე ესწრება გაკვეთილებს, მაგარამ არასდროს მონაწილეობს 

გაკვეთილის მსვლელობაში.  

 

2 ქულა  ნაწილობრივ ერთვება სასწავლო პროცესში, მაგრამ არ აქვს სასწავლო 

ნივთები  

 

3 ქულა ინდიფერენტულია, უინიციატივო. ფრაგმენტულად ერთვება სასწავლო 

პროცესში  

 

4 ქულა აქვს სუსტი თეორიული ცოდნა, არ ასრულებს დავალებებს  

 

5 ქულა სუსტი თეორიული ცოდნა, ასრულებს საშინაო და საკლასო დავალებებს  

 

6 ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, აქვს ხარვეზები საშინაო და საკლასო 

დავალებებში, არ აქვს არგუმენტირების უნარი.  

 

7 ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, მსჯელობს არგუმენტირებულად, ასრულებს 

საშინაო და საკლასო დავალებებს, მაგარამ არასისტემატიურად  

 

8 ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, სისტემატიურად ასრულებს საშინაო და საკლასო 



დავალებებს, მსჯელობს არგუმენტირებულად, შეუძლია ინფორმაციის 

მოძიება, მაგრამ სუსტია განვლილი მასალის ანალიზში  

 

9 ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, ასრულებს სისტემატიურად საშინაო და საკლასო 

დავალებებს, აქვს არგუმენტირებულად მსჯელობის უნარი, ადგენს 

მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს მოვლენებსა და ფაქტებს შორის. აქტიურად 

მონაწილეობს საკლასო დისკუსიებში და პროექტებში. აქვს ხარვეზები 

ორგანიზებულობის მხრივ  

 

10 ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, ასრულებს სისტემატიურად საშინაო და საკლასო 

დავალებებს, აქვს არგუმენტირებულად მსჯელობის უნარი, ადგენს 

მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს მოვლენებსა დაფაქტებს შორის, აქტიურად 

მონაწილეობს  

 

 

 

 

განმსაზღვრელი შეფასების კომპონენტები 

უცხოური ენების კათედრა 

 

1 ქულა უჭირს წერა-კითხვა, ვერ ფლობს ენობრივ ელემენტებს. 

 

2 ქულა  გაკვეთილში ჩართულობის დონე დაბალია. ინერტული და 

არამოტივირებულია. ვერ ფლობს მარტივ სამეტყველო ლექსიკას, 

ელემენტარულ დონეზე ვერ აკმაყოფილებს საკომუნიკაციო უნარ-

ჩვევების მოთხოვნებს. 

 

3 ქულა მასალის ნაწილი ათვისებულია ელემენტარულ დონეზე. უჭირს გაგება, 

შეუძლია ტექსტის გადაწერა, შეცდომით ასრულებს დავალებათა ნაწილს. 

 

4 ქულა სუსტად იყენებს წერა-კითხვისა და მოსმენის სტრატეგიებს, წერს და 

კითხულობს შეცდომებით. 

5 ქულა უჭირს თარგმნა, უჭირს გრამატიკული მასალის ათვისება, ასრულებს 

საშუალო სირთულის დავალებათა ნაწილს, სწავლის სტრატეგიებს 

იყენებს არაეფექტურად, არ ყოფნის ლექსიკური მარაგი. 

6 ქულა დამაკმაყოფილებლად პასუხობს დავალებების მოთხოვნათა ნაწილს, 

ასრულებს მარტივ დავალებებს, უჭირს მეტყველება, კითხულობს 

ტექსტს და შეუძლია აზრის გამოტანა, უჭირს მოყოლა. 

7 ქულა ასრულებს საშინაო დავალებებს, შეუძლია დასმულ კითხვაზე პასუხის 

გაცემა, მეტყველებს მარტივი კონსტრუქციების გამოყენებით, იგებს 

ტექსტში დასმული ინფორმაციის ზოგად ნაწილს, ერკვევა გრამატიკულ 

კონსტრუქციებში, მარგამ უჭირს პრაქტიკულად გამოყენება. 



8 ქულა სისტემატიურად ასრულებს დავალებებს, თარგმნის საშუალო 

სირთულის ტექსტებს, მონაწილეობს ინტერაქციაში, ავლენს მსჯელობის 

უნარს. 

9 ქულა სისტემატიურად და სათანადოდ ასრულებს დავალებას, მონაწილეობს 

სასკოლო პროექტებში, მეტყველებისას აქვს მცირეოდენი შეცდომები, 

აქტიურად მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში, აქვს ლოგიკური 

მსჯელობის უნარი. 

10 ქულა სისტემატიურად და მაღალ დონეზე ასრულებს დავალებებს, მეტყველებს 

გამართულად, წერის სტანდარტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს 

აკმაყოფილებს, აქვს გაკვეთილში ჩართულობის უნარი, მონაწილეობს 

პროექტებში, წერა-კითხვისა და მოსმენა-ლაპარაკის სტრატეგიებს 

კარგად იყენებს, არის ორგანიზებული, აქვს პასუხისმგებლობის უნარი. 

 

 

 

 

დანართი № 20 

 

გაცდენილი შემაჯამებლი დავალებების აღდგენა 

 

• სურვილის შემთხვევაში სკოლა უზრუნველყოფს მოსწავლის მიერ გაცდენილი 

შემაჯამებლი დავალებების აღდგენას წინასწარ შედგენილი და გამოქვეყნებული 

გრაფიკის შესაბამისად; 

 

• გაცდენილი შემაჯამებლი დავალების აღდგენის მიზნით მოსწავლე მიმართავს 

საგნის პედაგოგს, რომელიც თავის მხრივ წერის ჩატარებამდე ერთი დღით ადრე 

დირექტორის მოადგილეს წარუდგენს მოსწავლეთა სიას და წერის საკითხებს 

კლასების მიხედვით; 

 

• საგნის პედაგოგი კლასის დამრიგებელთან ერთად ვალდებული არიან მოახდინონ 

მოსწავლეთა ინფორმირება აღდგენითი წერის ჩატარების შესახებ; 

 

• მოსწავლის მიერ გაცდენილი შემაჯამებლი დავალებების აღდგენა 

განხორციელდება გაკვეთილების შემდეგ; 

 

• აღდგენითი წერების ჩატარებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება დირექტორის 

მოადგილეებს; 

 

• წერის დასრულების შემდეგ დირექტორის მოადგილე საგნის პედაგოგს გადასცემს 

მოსწავლის ნაშრომს; 

 

• საგნის პედაგოგს ნაშრომის გასწორების შემდეგ, აღდგენილი შემაჯამებელი 

დავალების ნიშანი შეაქვს საკლასო ჟურნალის შემაჯამებელი დავალების უჯრაში 

(„აღდგენა“). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


