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2021-2022 სასწავლო წელი 
სასკოლო სასწავლო გეგმის სარჩევი 

 
 
სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილებია: 

 სკოლის მისია; 

 სასწავლო წლის კალენდარი; 

 სასკოლო საათობრივი ბადე;  

 გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების 
მიხედვით; 

 საგნობრივი კათედრები; 

 მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები (რომელიც განსაზღვრავს ვადებსა და 
პირობებს გაცდენილი შემაჯამებლი დავალებების აღდგენისთვის, საშემოდგომო გამოცდების 
ჩატარებისთვის და სხვა); 

 ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო 
მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა; 

 
 ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი  საგანმანათლებლო  და 

სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი, საჭიროების დასაბუთება და აღწერილობა; 

 ინკლუზიური განათლება; 

 ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო 
გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის, ასეთის 
საჭიროების შემთხვევაში;  

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მისია 
 

საერო საშუალო სკოლა ,,ლომისი 1", როგორც ერთიანი სამყაროს ორგანული ნაწილი, 
ორიენტირებულია მომავლის მდგრადი განვითარების მიზნებზე და საკუთარ მისიად მიაჩნია 
მოსწავლე-ახალგაზრდები უზრუნველყოს ხარისხიანი განათლებით. ახალი ტექნოლოგიების 
ათვისება-გამოყენებით გაამრავალფეროვნოს მათი შესაძლებლობები და მიღწევები, ხელი 
შეუწყოს აზროვნების თეორიულ ევოლუციას, რაციონალურ ქმედებას, მოსწავლეებში საჭირო 
უნარების განვითარებას, შექმნას სამართლიანი, მშვიდობიანი, უსაფრთხო, ყველა 
მოსწავლისათვის თანაბარი შესაძლებლობების, განვითარებისა და გამოვლენის ხელშემწყობი 
სასკოლო გარემო. აღსაზრდელებში ჩამოაყალიბოს პატრიოტიზმის გრძნობა, ჯანსაღი ცხოვრების 
წესი, მოქალაქეობრივი თვითშეგნება და მოამზადოს ისინი სამოქალაქო-საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობისთვის. 
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ჩვენი მიზანია ბავშვებს მივცეთ ზნეობრიობასთან შერწყმული განათლება! 

 

2021-2022 სასწავლო წლის კალენდარი 
 

1. სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები. 

2. 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყების თარიღია: 2021 წლის 15 სექტემბერი, ხოლო დასრულების - 
2021 წლის 15 ივნისი; 

3. I კლასის მოსწავლეთათვის 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყების თარიღია 2021 წლის 15 
სექტემბერი დასრულების თარიღია: 2022 წლის 15 ივნისი; 

4. XII კლასის მოსწავლეთათვის 2021-2022 სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2022 წლის 20 
მაისი; 

5.2021-2022 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი მთავრდება 2021 წლის 29 დეკემბერს. მეორე 
სემესტრი იწყება 2022 წლის 17 იანვარს; 

6.2021-2022 სასწავლო წლის არდადეგები და უქმე დღეები: 

 ზამთრის  არდადეგები -30 დეკემბერიდან  15 იანვრამდე; 

  საგაზაფხულო არდადეგები  -   8 მარტიდან 15 მარტამდე; 

7. სასწავლო კვირა ხუთ დღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი 
სწავლებაც.  
 
8.I კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 40 წუთი; 

9. II და III კლასებში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 40 წუთი; 

10. IV-XII კლასებში გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 40 წუთით. 

                                         უქმე  დღეები   

14.10.2021 მცხეთობის (სვეტიცხოვლობის, კვართის დღესასწაულის) დღე  
23.11.2021 გიორგობის დღე  
19.01.2022 ნათლისღება – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს გაცხადების დღე  
03.03.2022 დედის დღე   
22-25 აპრილი 
2022 

სააღდგომო დღეები   

09.05.2022 ფაშიზმზე გამარჯვებს დღე   
12.05.2022 ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხვდომილობის 

დღე, საქართველოს ეკლესიის, როგორც სამოციქულო საყდრის, 
დამაარსებლის – წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე − იმედის დღე 

 

26.05.2022 საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე  
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11. გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგრძლივობაა 5 წუთი, მეოთხე და მეხუთე გაკვეთილებს 
შორის შესვენების ხანგრძლივობა შეადგენს 20 წუთს. 

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნები და ამოცანები საფეხურების მიხედვით 
 

2021-2022 სასწავლო წლის სკოლის სასწავლო გეგმა შემუშავებულია საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის #40/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ეროვნული 
სასწავლო გეგმის“ შესაბამისად                               

სკოლაში ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლება მიმდინარეობს დაწყებით, საბაზო და საშუალო 
საფეხურზე (I-XII კლასები). 

დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანებია: 

 შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად და 
სწავლისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად;    

 ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება და 
სამყაროს შემეცნების მიმართ ინტერესი; 

 შეუქმნას მოსწავლეს პირობები  და ჩამოუყალიბოს საფუძვლები შემდგომ, საბაზო 
საფეხურზე სწავლის წარმატებით გასაგრძელებლად; იმ ცოდნის დასაუფლებლად, უნარ-
ჩვევების გასავითარებლად და დამოკიდებულებების ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც მას   
მომავალში  დასჭირდება. 

 

საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია: 

 დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში;   
 შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომლებიც 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში; 
 შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად, ან შრომით ბაზარზე 

სწორი არჩევანის გასაკეთებლად. 
 

საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია: 

 

 შეუქმნას მოსწავლეს პირობები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განათლების 
მისაღებად; 

 დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად (სწავლის 
გასაგრძელებლად და/ან შრომით საქმიანობაში ჩასაბმელად); 

 მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლება. 
 
 
 
 

 

სასკოლო საათობრივი ბადე 
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სასკოლო საათობრივი ბადე: 
(მოიცავს თითოეული კლასის ყოველდღიური გაკვეთილების განრიგს, რომელიც აზუსტებს კვირის 
რომელ დღეს, რა თანამიმდევრობით და დროის რა მონაკვეთში რომელი საგანი 
ისწავლება.განსაზღვრავს საგნის/საგნების წლიური ჯამური საათების რაოდენობას; ) 
იხ. დანართი N1, 2 
 
სკოლა მეორე უცხოურ ენად მოსწავლეებს სთავაზობს რუსულ ენას; 
 
2021 წლის სექტემბრიდან საგანი „კომპიუტერული ტექნოლოგიები“ (ისტ-ი) II, III და IV კლასებში 
სავალდებულო ხდება.  
ინტეგრირებული გაკვეთილის ჩატარების, გაკვეთილების დაწყვილების მიზნებიდან 
გამომდინარე, ასევე, თუ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო შესაძლოა გაცდეს გაკვეთილი, 
სკოლა უფლებამოსილია, სასკოლო სასწავლო გეგმაში ცვლილების შეტანის გარეშე შეცვალოს 
სასკოლო საათობრივი ბადით გათვალისწინებული გაკვეთილების განრიგი კონკრეტული 
დღის/დღეების განმავლობაში. ამ ცვლილებამ არ უნდა გამოიწვიოს თითოეული საგნისათვის 
სასკოლო სასწავლო გეგმით დათმობილი საათების წლიური ჯამური რაოდენობის ცვლილება. 
 
ვინაიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილის ,,2021-
2022 სასწავლო წელს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სასწავლო პროცესის 
განხორციელების შესახებ" 2021 წლის 1 სექტემბრის N847388 ბრძანების შესაბამისად 2021-2022 
სასწავლო წელს, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებმა სასწავლო პროცესი 2021 წლის 15 
სექტემბრიდან 04 ოქტომბრამდე უნდაგანახორციელოს დისტანციური სწავლების სრულად 
ელექტრონული სინქრონული, ასევე ასინქრონული მოდელის გამოყენებით, შემუშავებულ იქნა 
საათობრივი ბადე როგორც დასწრებითი, ასევე დისტანციური სწავლებისთვის, რომელც 
გამოყენებული იქნება სკოლის მიერ დისტანციური სწავლების განხორციელების პერიოდში.  
დისტანციურ სწავლებისას გამოსაყენებული საათობრივი ბადე შემუშავებულია „საქართველოს 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვისა 
და მიღებული შედეგების შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 09 სექტემბრის N95/ნ 
ბრძანების შესაბამისად. 
 
მოსწავლის სკოლაში მობილობის შემთხვევაში, მიმღები სკოლა ვალდებულია მოსწავლისთვის 
შედგენილი საგნის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის საშუალებით უზრუნველყოს მოსწავლის 
მიერ იმ სავალდებულო საგნის სტანდარტის შედეგების დაფარვა, რომელი საგანიც მას ჯერ არ 
ჰქონდა გავლილი სკოლაში, საიდანაც გადმოვიდა, და/ან  მიმღებ სკოლაში ამ საგნის სწავლება 
უკვე დაწყებულია ან დასრულებული. 
 
 

გაკვეთილების განრიგი (დღის რეჟიმი) 

 

გა
კვ

ეთ
ილ

ი 

დ
აწ

ყე
ბა

  
I -

IX
 კ

ლ
ას

ი 

დ
ას

რ
უ

ლ
ებ

ა 
I -

IX
 კ

ლ
ას

ი 

დ
ას

ვე
ნე

ბა
 

 

დ
აწ

ყე
ბა

 
V

II
I  

(ო
რ

შ.
 ს

ამ
შ.

 
ო

თ
ხშ

.),
  X

 (ს
ამ

შ.
 

ხუ
თ

შ)
 კ

ლ
ას

ებ
ი 

დ
ას

ვე
ნე

ბა
   

V
II

I, 
X 

კლ
ას

ი 

დ
ას

რ
უ

ლ
ებ

ა 
V

II
I, 

X 
კლ

ას
ი 

დ
აწ

ყე
ბა

  
X

I, 
X

II
 კ

ლ
ას

ი 

დ
ას

რ
უ

ლ
ებ

ა 
I -

IX
 კ

ლ
ას

ი 

დ
ას

ვე
ნე

ბა
 

 

დ
ას

ვე
ნე

ბა
 

II
I-

X
II

 კ
ლ

ას
ი 



6 
 

 
I 09.00 09.40 

 
5 

წთ 
09.00 

 
5 წთ 09.40   

 
 

 
II 09.45 10.25 

 
5 

წთ 
9.45 

 
5წთ 10.25   

 
 

 
III 10.30 11.10 

 
5 

წთ 
10.30 

 
5წთ 11.10   

 
 

 
IV 11.15 11.55 

 
20 
წთ 

11.15 
 

20 წთ 11.55 11.15 11.55 
 

20 წთ 
 

10  წთ 

 
V 12.15 12.55 

 
5 12.15 

5წთ 
12.55 12.15 12.55 

 
5 

 
5 წთ 

 
VI 13.00 13.40 

 
5 13.00 

5წთ 
13.40 13.00 13.40 

 
5 

 
5 წთ 

 
VII 14.45 14.25 

 
5 13.45 

 
5 14.25 14.45 14.25 

 
5 

 
5 წთ 

 
VIII   

 

 

 

 14.30 15.10 
 

5 
 

----- 

 
IX   

 

 

 

 15.15 15.55 
 

5 
 

----- 

 
 
 

განაყოფები 
 

     სკოლა 2021-2022 სასწავლო წელს მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინებით IIIა, IVა, IVბ, V, 
VII, IX  და X კლასებში სადაც მოსწავლეთ რაოდენობა აღემატება თხუთმეტს, ქმნის მათემატიკის, 
პირველ  უცხოურ (ინგლისური) და მეორე უცხოურ (რუსული) ენებში მოსწავლეთა განაყოფებს.    
 
 

გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების 
მიხედვით; საგანმანათლებლო რესურსის ჩამონათვალი; 
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სკოლა უზრუნველყოფს სკოლაში არსებული საგანმანათლებლო რესურსების (ბიბლიოთეკა, 
კომპიუტერული ლაბორატორია და სხვ.) ხელმისაწვდომობას მოსწავლეებისა და 
მასწავლებლებისათვის.  

სწავლებისას გამოსაყენებული საგანმანათლებლო რესურსებია:  

ა) გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელო/სერია;  

ბ) საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე სამინისტროსთან შეთანხმებული 
სახელმძღვანელო/სერია; 

გ) დამატებითი საგანმანათლებლო (მათშორის, ელექტრონული) რესურსები; 

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

გრიფმინიჭებული სასკოლო  სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი, რომელიც გამოყენებული იქნება 
2021-2022 სასწავლო წელს სასკოლო სასწავლო გეგმას დანართი N4 სახით თან ერთვის  

სწავლებისას გამოსაყენებელი სხვა რესურსებია: 

მათემატიკა: სახაზავი, სანტიმეტრი, საათი, წამზომი, თერმომეტრი და ა.შ 

ქართული: ქართული ანბანი, ბიოგრაფიული თვალსაჩინოებები და ა.შ 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები: რუკები, ნახევარსფეროების ფიზიკური რუკა, მაგნიტები, 
კომპასი, გლობუსი და ა.შ 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ლაბორატორიის სრული კომპლექტი, მულაჟების, პლაკატები, 
რეაქტივები და ა.შ 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება: ნატურიდან ხატვისთვის საჭირო სხვადასხვა 
თვალსაჩინოება, დეკორატიული და გეომეტრიული ფიგურები, მხატვრების ალბომები და 
პლაკატები, ფანქრები, სახატავი მასალები და ა.შ.. 

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

სპორტი: ბურთები, ჭადრაკისდაფები, შვედური კედელი,  და სხვა,. 

საგნობრივი კათედრები; 
შემადგენლობა და ფუნქციები 

 
სკოლაში არის  ექვსი საგნობრივი კათედრა:     
 

 ჰუმანიტარულ  და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა, რომლის 
შემადგენლობაშიც შედიან ქართული ენა და ლიტერატურის, მე და საზოგადოების, მე-19 
მე-20 საუკუნის დასავლური ლიტერატურის, საგზაო ნიშნების და უსაფრთოხების, ჩვენი 
საქართველოს, საქართველოს და მსოფლიო ისტორიის, გეოგრაფიის, გეოგრაფიული 
კვლევის,  სამოქალაქო განათლების,  სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოების 
მასწავლებლები. 
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 ტექნიკურ მეცნიერებათა კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან ორი 
სხვდასხვა საგნობრივი ჯგუფის საგნების -მათემატიკისა და ისტ-ის მასწავლებლები; 
 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან 
ბუნებისმეტყველების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლების, ბიოლოგიის, 
ქიმიისა და ფიზიკის მასწავლებლები; 
 უცხოური ენების კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან ინგლისური ენისა 
და მეორე და მესამე უცხოური ენის (რუსული, გერმანული) მასწავლებლები; 
 სპორტისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან 
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის და მუსიკის 
მასწავლებლები; 
 დაწყებითი საფეხურის კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან I-IV კლასის 
ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკისა და ბუნებისმეტყველების 
მასწავლებლები. 
 

სკოლაში შექმნილი  კათედრები აერთიანებს საგნობრივ ჯგუფებში  შემავალ ყველა 
სავალდებულო და არჩევითი საგნის მასწავლებელს.  
კათედრების ფუნქციებია: 
 საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება; 
 კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობათა 

განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება; 
 საგაკვეთილო პროცესისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და სასკოლო 

ბიბლიოთეკისთვის საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა და პედაგოგიური 
საბჭოსთვის/დირექტორისთვის წარდგენა; 

 სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა (მაგ., ისტორიასა და ქართულ ენასა და 
ლიტერატურაში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებისთვის საერთო დავალებების 
მოფიქრება და სხვ.); 

 ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის; 
 რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და 

მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით; 
 შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური 

მიღწევებისა და გაცდენების ანალიზი; 
 
კათედრის წევრებიდან ირჩევა კათედრის თავმჯდომარე, ერთი სასწავლო წლის ვადით, ხმათა 
უმრავლესობით. ერთი და იმავე პირის არჩევა კათედრის თავმჯდომარედ შესაძლებელია 
ზედიზედ სამჯერ. 
 
კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია: 

 კათედრის შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა 
დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა); 
 კათედრის შეხვედრების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებების მიწოდება 
სკოლის მართვის ორგანოებისათვის (მაგ. გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებისა და 
სხვა სასწავლო მასალის არჩევის თაობაზე); 
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 მასწავლებლების პროფესიული განვითარებისათვის სასარგებლო აქტივობების 
(კოლეგებთან შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების და სხვა) ორგანიზება. 
 

კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ (მათ შორის, სემესტრის დასრულებისას საგნის 
სწავლების შეჯამების და ანალიზის მიზნით). კათედრა უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის 
დაწყებამდე.  
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მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები 
 

1. შეფასებისმიზანი 
 
 მოსწავლის შეფასების მთავარი მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს, 
ერთი მხრივ, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას და, მეორე მხრივ, სწავლა-სწავლების 
ხარისხის მონიტორინგს. შეფასება უნდა იძლეოდეს ინფორმაციას მოსწავლის ინდივიდუალური 
პროგრესის შესახებ.  
 
მოსწავლის შეფასების ამოცანები 
 
მოსწავლის შეფასების ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს:  
ა) აჩვენოს როგორ მიმდინარეობს მოსწავლის ცოდნის კონსტრუირების პროცესი და მეხსიერებაში 
ცოდნათა ურთიერთდაკავშირება; 
ბ) ახალი სასწავლო საკითხის/თემის დაწყებამდე დაადგინოს მოსწავლის წინარე ცოდნა და 
წარმოდგენები; 
გ) გამოავლინოს, რამდენად ახერხებს მოსწავლე საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების 
დამოუკიდებლად შეფასებას, ასევე რამდენად გააზრებულ და ეფექტიან ნაბიჯებს დგამს იგი 
საკუთარი წინსვლის ხელშესაწყობად; 
დ) მოიცვას სამივე კატეგორიის ცოდნა; 
ე) აჩვენოს, რამდენად ახერხებს მოსწავლე ცოდნის ერთობლიობათა ფუნქციურად გამოყენებას 
შინაარსიან კონტექსტებში. 
 
ძირითადი ამოცანების გადასაჭრელად მოსწავლის შეფასებაში პრიორიტეტი მიენიჭება  
კომპლექსურ, კონტექსტის მქონე დავალებებს, რომელთა შესრულება მოსწავლეს უბიძგებს 
ცოდნის სხვადასხვა კომპონენტის ინტერაქტიულად და თანადროულად გამოყენებისკენ.  
 

 

2. განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება 
 

შეფასების მიზნიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეთა შეფასება დაუკავშირდეს 
არა მხოლოდ სწავლების შედეგს, არამედ სწავლის პროცესსაც. ამის უზრუნველსაყოფად სკოლაში 
გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.  
 
განმსაზღვრელი შეფასება ადგენს მოსწავლის აკადემიური მიღწევის დონეს საგნობრივი სასწავლო 
გეგმის შედეგებთან მიმართებაში. აფასებს ცოდნათა ურთიერთდაკავშირების, ცოდნის სამივე 
კატეგორიის გამოყენებისა და ცოდნის ერთობლიობათა ფუნქციურად გამოყენების უნარს;  

განმავითარებელი შეფასება ადგენს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და 
მიმართულია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მოსწავლის 
წინსვლასა და განვითარებას. განმავითარებელი შეფასებით ფასდება ცოდნის კონსტრუირებისა და 
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ცოდნათა ურთიერთდაკავშირების პროცესი, მოსწავლის მიერ თავისივე ძლიერი და სუსტი 
მხარეების დადგენის უნარი, ცოდნის სამივე კატეგორიის ათვისების პროცესი, ცოდნის 
ერთობლიობათა ფუნქციურად გამოყენების უნარი, ასევე დგინდება წინარეცოდნა/წარმოდგენები.  

 

3. მოსწავლეთა გამსაზღვრელი შეფასების სისტემა 
 

სკოლაში შეფასების სისტემა არის ხუთ დონიანი და ათ ქულიანი. 10 ყველაზე მაღალი ნიშანია, 1 
კი– ყველაზე დაბალი. ათ ქულიანი სისტემა, ერთი მხრივ, უფრო ზუსტი შეფასების საშუალებას 
იძლევა, მეორე მხრივ, მეტ საშუალებას აძლევს მასწავლებელს, აჩვენოს მოსწავლეს პროგრესი თუ 
რეგრესი. 
 
 

მოსწავლის აკადემიური მიღწევების შეფასება დონეებისა და ნიშნების მიხედვით 
 
 

ქულები შეფასებისდონეები 

10 
მაღალი 

9 

8 
საშუალოზე მაღალი 

7 

6 
საშუალო 

 

5 
საშუალოზე დაბალი 

4 

3 
___________ 
2 დაბალი 

1 

 

კერძო სკოლა უფლებამოსილია შეიმუშავოს შეფასების განსხვავებული სისტემა, რომელიც 
ითვალისწინებს სემესტრული და წლიური ქულების კონვერტაციას მოქმედ 10-ქულიან სისტემაში. 
 
I-IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში მოსწავლე არ ფასდება ქულებით.  ამ კლასებში 
მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება გამოიყენება. ამ კლასებში წლის ბოლოს საგნის 
მასწავლებლებმა უნდა დაწერონ მოსწავლის მოკლე წერილობითი შეფასება, რომელშიც 
დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს 
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დახმარება საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად. კლასის დამრიგებელმა, საკუთარი 
და სხვა მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, IV კლასის ბოლოს უნდა 
დაწეროს შემაჯამებელი წერილობითი შეფასება. 
 
V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება 
გამოიყენება. მოსწავლე ფასდება ათქულიანი სისტემით, ყველაზე დაბალი ქულა არის 1, ხოლო 
ყველაზე მაღალი ქულა - 10.   
 
V კლასის II სემესტრიდან XII კლასის ჩათვლით სპორტის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულ 
საგნებში: ფიზიკური აღზრდა,ფიზიკური აღზრდა და სპორტი, საგანში „საგზაო ნიშნები და 
მოძრაობის უსაფრთხოება“ და არჩევით საგნებში: მე-19 მე-20 საუკუნის დასავლური ლიტერატურა 
(მე-10 , მე-11 კლასებში), გეოგრაფიული კვლევა (მე-12 კლასი)  მოსწავლე ფასდება ჩათვლის 
სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა. 
 

4. განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები 
 
გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების შემდეგი სახეობები: 
• საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ქულა – საგნის მიმდინარე საკლასო, მიმდინარე საშინაო 

და შემაჯამებელი დავალებების ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის 
განმავლობაში; 
• საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში 
(სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში გამოითვლება მისი გათვალისწინებით; 
გამოთვლის წესი იხ.ქვემოთ);   
• საგნის   წლიური ქულა – სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. 
გამონაკლისს წარმოადგენს მეხუთე კლასის წლიური ქულა, რომელიც მეორე სემესტრის საგნის 
სემესტრული ქულის იდენტურია. 
• საფეხურის საერთო ქულა– ზოგადიგანათლებისრომელიმესაფეხურის (დაწყებითი, საბაზო, 
საშუალო) მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური ქულის საშუალო ქულა. 

 

5. მოსწავლის შეფასების კომპონენტები 
 
 
სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები  შეიძლება შეფასდნენ შემდეგი სამი კომპონენტის 
მიხედვით: 
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მასწავლებელს შეუძლია სემესტრის განმავლობაში განმავითარებელი შეფასება გამოიყენოს 
ნებისმიერ კომპონენტში. 
სემესტრის განმავლობაში განმსაზღვრელი შეფასებით მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგ 
კომპონენტებში: 
ა) მიმდინარე საკლასო დავალება (V კლასის მეორე სემესტრი, VI-XII კლასები), 
ბ) მიმდინარე საშინაო დავალება (VII-XII კლასები), 
გ) შემაჯამებელი დავალება (V კლასის მეორე სემესტრი, VI-XII კლასები).  
 
კომპონენტებს ერთნაირი წონა აქვს.  
 
I-VI კლასებში საშინაო დავალების კომპონენტში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება. 
 
I-IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში საკლასო და შემაჯამებელ 
დავალებათაკომპონენტებშიგამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელიშეფასება.   
 
V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში საკლასო და შემაჯამებელ 
დავალებათაკომპონენტებშიგამოიყენებაროგორცგანმსაზღვრელი, ასევეგანმავითარებელიშეფასება.   
 

 I-IV კლასები და V 
კლასის პირველი 
სემესტრი 

V კლასის მეორე სემესტრი 
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 

 

1

2

3

 

1. მიმდინარე საშინაო დავალება 

2. მიმდინარე საკლასო დავალება 

3. შემაჯამებელი დავალება 
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საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა კომპონენტები 
 
საშინაო დავალების კომპონენტით ფასდება ნებისმიერი ტიპის დავალება (წერითი, ზეპირი, 
ექსპერიმენტი, ნამუშევარი (მაგ. ნახატი, ესედასხვ.), რასაც მოსწავლე სახლში ამზადებს.  

საშინაო და საკლასო დავალებებში განმავითარებელი შეფასების გამოყენება განსაკუთრებით მაშინ 
არის სასურველი, როცა მოსწავლე ახალი ცოდნის/უნარების შეძენის საწყის ეტაპზეა. ამ დროს 
შეცდომების დაშვება, მათი აღმოჩენა-გაანალიზება სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილია.  

საგნობრივი ჯგუფების სპეციფიკიდან გამომდინარე საშინაო და საკლასო დავალებათა ტიპები 
შეიძლება იყოს: ინფორმაციის მოძიება, პრეზენტაცია, სავარჯიშოების შესრულება, ექსპერიმენტი, 
დისკუსია, მონიტორინგული წერები საგნებში და სხვა. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, 
თითოეულ მასწავლებელს შემუშავებული აქვს სხვადსხვა აქტივობის ინდივიდუალური 
შეფასების სქემები.  

სასკოლო სასწავლო გეგმას დანართი N5 სახით თან ერთვის შეფასების რუბრიკები, თუმცა 
ნიმუშები მოცემულია მაგალითის სახით, თითოეულმა მასწავლებელმა შესაძლებელია თვითონ 
შეიმუშაოს ინდივიდუალური შეფასების რუბრიკა.  

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში სავალდებულოა კომპლექსური, კონტექსტის მქონე 
დავალებების გამოყენება (მაგ., ესეს დაწერა, პროექტის მომზადება, ლაბორატორიულიკვლევის 
ჩატარება,რეფერატის დაწერა, ამოცანის ამოხსნა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშის 
შექმნა, მოთხრობის შედგენა, მონაცემთა ბაზის შექმნა, კონკრეტული პრობლემის გადაჭრა, 
საველე-გასვლითის ამუშაოს ან სასწავლო ექსკურსიის ანგარიშის მომზადებადა სხვ.). ამგვარ 
დავალებაში შესრულებული სამუშაოს მრავალმხრივი შეფასებისათვის პედაგოგმა უნდა 
შეიმუშავოს მოსწავლეების შეფასების კრიტერიუმები. 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების შედეგს. ამ კომპონენტში 
ფასდება ერთი სასწავლო მონაკვეთის  (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი)  შესწავლა-დამუშავების 
შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ 
უნდა წარმოაჩინოს სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნად აუნარები. 

6. შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის წესი 
შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის წესი: მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში 
ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი  დავალება, გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება 
აღდგენითი  შემაჯამებელი  დავალება, რომელიც  შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალური ან 
ჯგუფური გრაფიკის მიხედვით, გაკვეთილების შემდეგ.  

შემაჯამებელი დავალების აღდგენა მოხდება სემესტრის დასრულებამდე ან მობილობის 
შემთხვევაში, სკოლის მიერ ამორიცხვის შესახებ ბრძანების გამოცემამდე. 

სასკოლო სასწავლო გეგმის დანართი N3-შიმოცემულია შემაჯამებელი დავალებების 
სავალდებულო რაოდენობა კლასების მიხედვით 
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7. ქულების გამოანგარიშების წესი 
 

1. საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი: 
ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო და 
შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი გაიყოფა მიღებული ქულების რაოდენობაზე;  
ბ) მიღებული ქულა დამრგვალდება 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 ჩატარებული შემაჯამებელი 
დავალება, მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული 
ქულების ჯამი გაიყოფა მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი დავალებების 
რაოდენობის ჯამზე. 
დ) თუ სემესტრის განმავლობაში სკოლიდან სკოლაში გადასვლისას აღმოჩნდება, რომ მიმღებ 
სკოლაში რომელიმე საგანში/საგნებში ჩატარებულია შემაჯამებელი დავალების/დავალებების 
უფრო მეტი რაოდენობა, ვიდრე გამშვებ სკოლაში, მიმღები სკოლა მოსწავლის შემაჯამებელი 
დავალების რაოდენობას დაითვლის გამშვებ სკოლაში დადგენილი და მოსწავლის მიერ 
შესრულებული, ასევე მიმღებ სკოლაში მოსწავლის გადმოსვლის მომენტიდან ჩატარებული და 
მის მიერ შესრულებული შემაჯამებელი დავალებების მიხედვით; 
ე) სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, სემესტრული ქულა გამოითვლება მისი 
გათვალისწინებით: გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე. 
2. საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი: 
ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი გაიყოფა 
ორზე;  
ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით;  
გ) თუ მოსწავლეს,  სკოლიდან სკოლაში  სემეტრის მიმდინარეობისას გადასვლის გამო,  მოუხდება 
განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს შეფასება, რომლის 
საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი, ეს ქულა დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის 
სემესტრულ/წლიურ ქულად (თუ საგნის სწავლება მეორე სემესტრში არ გრძელდება).  ამასთან, 
მიმღებმა სკოლამ უნდა შეაფასოს მოსწავლე ახალ განსხვავებულ საგანში, თუ ეს ესწრება 
სემესტრის დასრულებამდე; 
დ) მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლიდან სკოლაში გადასვლის გამო, 
მიმღებ სკოლაში განსხვავებული საგნის სწავლის შემთხვევაში, განსხვავებული საგნების 
სემესტრული ქულები აღირიცხება, როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. (მაგ. 
თუ მოსწავლე პირველ სემესტრში უცხოურ ენად სწავლობდა ფრანგულს, მეორე სემესტრში კი 
ფრანგულის ნაცვლად - გერმანულს, მაშინ ფრანგული ენის სემესტრული ქულა გადადის 
ფრანგული ენის წლიურ ქულად, ხოლო გერმანული ენის სემესტრული ქულა - გერმანული ენის 
წლიურ ქულად). 
4. საფეხურის  საერთო  ქულის გამოანგარიშების წესი:  
ა) საფეხურის 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). 
გ) დამატებითი სავალდებულო საგნის/საგნების შეფასება არ იანგარიშება საფეხურის ქულის 
გამოთვლისას. 
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8. კლასისა და საფეხურის  დაძლევა 

 
1.კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური ქულა 
(დამრგვალების შემდეგ) არის 6.0 ან მეტი და მოსწავლეს მიღებული აქვს ჩათვლა ეროვნული 
სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ საგნებში - სპორტის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულ 
საგნებში: ფიზიკური აღზრდაფიზიკური აღზრდა და სპორტი,, საგანში „საგზაო ნიშნები და 
მოძრაობის უსაფრთხოება“ და არჩევით საგნებში (მე-19 მე-20 საუკუნის დასავლური ლიტერატურა 
მე-10, მე-11 კლასები, გეოგრაფიული კვლევა მე-12 კლასი),  რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში 
გადასვლის უფლებას. 
 
2. დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის  საფეხურის საერთო ქულა 
(დამრგვალების შემდეგ) არის 6.0 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 6.0 ან მეტი და 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 6.0 ან მეტი და დაძლეული აქვს  საშუალო საფეხურში შემავალი 
ყველა კლასი. 

9. შეფასება და გაცდენები 
 
1. მოსწავლის გაცდენები აღირიცხება მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის 
ჟურნალში, მათ შორის, იმ მოსწავლეთა გაცდენები, რომლებიც მონაწილეობენ სხვადასხვა 
ღონისძიებებში მე-5 პუნქტის შესაბამისად. 
2. გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე 
პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია გაკვეთილის 
დასაწყისში აღრიცხოს მოსწავლეთა დასწრება. 
3. თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა 
კონკრეტული საგნისთვის სასწავლო წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30% და მეტი, 
მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე. 
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტი არ ვრცელდება იმ გაცდენილ დღეზე/დღეებზე, როცა ჩატარდა 
შემაჯამებელი დავალება, თუკი ის მოგვიანებით მოსწავლემ აღადგინა. 
5. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ეროვნულ და საერთაშორისო სასპორტო, 
სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე ეროვნულ და საერთაშორისო საგნობრივ ოლიმპიადებში, 
სკოლის გაცდენის შემთხვევაში, მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი 
მიმართვის საფუძველზე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ 
მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების კონკრეტული მოსწავლის მიმართ 
გაუვრცელებლობის თაობაზე. 
 
                                                                       10.გამოცდის ტიპები 
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  ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, 2021-2022 სასწავლო წელს სკოლაში  შესაძლებელია 
ჩატარდეს  შემდეგი ტიპის გამოცდები: 

 სემესტრული გამოცდა; 
 საშემოდგომო გამოცდა; 
 ექსტერნატის  გამოცდა; 

10.1 სემესტრული  გამოცდა 
 
1. სემესტრული გამოცდა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას 
უფრო მაღალი შეფასება ეკუთვნის.  
2. სემესტრული გამოცდის დანიშვნისთვის მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი 
წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს: პირველი სემესტრის შეფასების შემთხვევაში - 
მეორე სემესტრის დაწყებიდან ერთი კვირის ვადაში, ხოლო მეორე სემესტრის შემთხვევაში - 
სემესტრის დასრულებიდან ერთი კვირის ვადაში. დირექტორი განიხილავს საკითხს და იღებს 
გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვება-არდაშვების შესახებ. დაშვებაზე 
უარის შემთხვევაში, გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული. 
3. მოსწავლის გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, სკოლამ უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები 
გამოცდის ობიექტურად და მიუკერძოებლად ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით. 
4. მოსწავლის გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის 
სემესტრული ნიშანი გამოითვლება შემდეგი წესით: სემესტრული გამოცდის ქულა ემატება საგნის 
სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე. 
5. პირველი სემესტრის სემესტრული გამოცდა ინიშნება მეორე სემესტრის დაწყებიდან 2 კვირის 
ვადაში, ხოლო მეორე სემესტრის სემესტრული გამოცდა - სემესტრის დასრულებიდან 
არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში. 
 
 
10.3  საშემოდგომო გამოცდა 
 
1. იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა იქნება 6-ზე  ნაკლები,  სკოლა 
დაუნიშნავს საშემოდგომო გამოცდას ამ საგანში; 
2. საშემოდგომო გამოცდამდე მოსწავლეს უნდა მიეცეს არანაკლებ 2 კვირის ვადა 
მომზადებისთვის. სკოლა ვალდებულია, გაუწიოს კონსულტაციები მოსწავლეს იმ 
საგანში/საგნებში, რომლებშიც მას დაენიშნა აღნიშნული ტიპის გამოცდა. 
3. მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას მიიღებს საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე 
(საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა); 
4. სკოლა საშემოდგომო გამოცდებს ჩაატარებს წერილობით ტესტირების ფორმით, 2022 წლის 29 
აგვისტოდან 08 სექტემბრამდე. გამონაკლისის სახით, ობიექტური მიზეზის შემთხვევაში, 
საშემოდგომო გამოცდები შესაძლებელია დაენიშნოს მოსწავლეს ინდივიდუალურად 2022 წლის 
30 ივნისიდან. 
 
10.4  ექსტერნატის გამოცდა 
 
1. ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება 
კანონმდებლობით; 
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2.  ექსტერნატის გამოცდას აბარებენ ის პირები, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული 
კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ და ექსტერნატის გამოცდას 
აბარებენ შესაბამისი განათლების დასადასტურებლად, რაც მათ შემდეგ კლასში/საფეხურზე 
სწავლის გაგრძელების საშუალებას მისცემს და  აგრეთვე, ის მოსწავლეები, რომელთაც 
საბაზო/საშუალო საფეხურზე სასწავლო წლის მანძილზე კონკრეტული საგნისათვის 
გათვალისწინებული საათების 30% და მეტი აქვთ გაცდენილი. 
 

მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება 
 
შეფასების მაღალი დონე (ქულები 9-დან 10-ის ჩათვლით) გულისხმობს სასწავლო წლის ან 
საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას.  
 
აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებისა და სასკოლო ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულ 
მოსწავლეთა წახალისების მიზნით  სკოლა გადასცემს მოსწავლეებს ერთ წლიან სასწავლო ვაუჩერს  
500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.  
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შინსწავლება 

სკოლა ვალდებულია შინსწავლების რეჟიმზე გადაიყვანოს ის მოსწავლეები, რომლებიც არ არიან 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები, მაგრამ საჭიროებენ 
მკურნალობას ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული ცნობილი ხდება სკოლისათვის 
სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე; 

სკოლის მიერ შედგენილი განრიგის შესაბამისად, სკოლის მიერ განსაზღვრული მასწავლებელი, 
ახორციელებს მოსწავლესთან ვიზიტს; (შესაძლებელია განსაზღვრული მასწავლებლი არ 
ასწავლიდეს შინსწავლებაზე გადაყვანილ მოსწავლეს). 

მოსწავლის შინსწავლების შემთხვევაში, სკოლა უზრუნველყოფს შინსწავლებაზე მყოფი 
მოსწავლისთვის შესაბამისი კლასის საათობრივი ბადით განსაზღვრული თითოეული საგნისთვის 
(გარდა სპორტის საგნობრივი ჯგუფით გათვალისწინებული საგნებისა) კვირაში მინიმუმ  ერთი 
გაკვეთილის ჩატარებას.  

მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში, სკოლა უზრუნველყოფს შემაჯამებელი დავალებების 
ჩატარებაზე/აღდგენაზე მოსწავლისთვის ხელშეწყობას. 
 
მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში, სპორტის საგნობრივ ჯგუფში შემავალი საგნების 
შეფასებისას მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს მოსწავლის ფიზიკური მდგომარეობა. 

 ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო 
მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა; 

 1)გერმანული ენა --მე-8ა და მე-8ბ კლასებში, კვირეული ორი საათი დატვირთვით.( პროგრამა 
იხილეთ დანართის სახით) 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი  საგანმანათლებლო  და 
სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი, საჭიროების დასაბუთება და აღწერილობა; 

მიმდინარე 2021-2022 სასწავლო წელს ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი 
დამატებითი  საგანმანათლებლო  და სააღმზრდელო მომსახურეობა (რომელსაც ყოველწლიურად 
სთვაზობდა სკოლა მოსწავლეებს) შეიზღუდოს, ქვეყანაში არსებული ეპიდომიოლოგიური  
ვითარებისა და სწავლის ჰიბრიდულ მოდელზე გადასვლის (მოდიფიცირებული ცხრილები და 
ა.შ) გამო. 
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ინკლუზიურიგანათლება 
 
ინკლუზიური განათლება 
 
ინკლუზიური განათლება გულისხმობსთანაბრად ხელმისაწვდომ საგანმანათლებლო პროცესს, 
რომლის ფარგლებშიც ყველა მოსწავლისთვის უზრუნველყოფილია განათლების 
ინდივიდუალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით 
მიღება. 
 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე 
 
1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა მოსწავლე (შემდგომში – სსსმ მოსწავლე), 
რომელსაც აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები, ვერ ძლევს შესაბამისი კლასისათვის 
ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნებს ან/და საჭიროებს 
ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციას/გაფართოებას, გარემოს ადაპტაციას, ალტერნატიულ 
სასწავლო გეგმას ან/და სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას. 
2. სსსმ მოსწავლე შეიძლება იყოს მოსწავლე, რომელსაც აქვს: 
ა) ფიზიკური შეზღუდვა; 
ბ) ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა; 
გ) სწავლის უნარის დარღევა; 
დ) სენსორული განვითარების დარღვევა (სმენის და/ან მხედველობის); 
ე) მეტყველების განვითარების დარღვევა; 
ვ) ქცევითი და ემოციური დარღვევა; 
ზ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება; 
თ) სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული სირთულეები სწავლაში, რის გამოც ვერ ძლევს 
ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს; 
ი) ენობრივი ბარიერის გამო გამოწვეული სირთულეები სწავლაში. 
3. სსსმ მოსწავლისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციის სახეებია: მოდიფიკაცია, 
აკომოდაცია, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ალტერნატიული სასწავლო მიზნები, 
ალტერნატიული სასწავლო გეგმა ან/და გაფართოებული სასწავლო გეგმა. 
4. სსსმ მოსწავლისთვის სკოლა ვალდებულია უზრუნველყოს ეროვნული სასწავლო გეგმის 
მოდიფიკაცია, სასწავლო გარემოს აკომოდაცია და საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული 
სასწავლო მიზნების შემუშავება. 
5. მოსწავლისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია ნიშნავს ეროვნული სასწავლო 
გეგმით განსაზღვრული შედეგების რაოდენობრივ და/ან თვისებრივ ცვლილებებს, რაც 
შესაძლებელია გულისხმობდეს სასწავლო მიზნების რაოდენობრივ შემცირებას, გამარტივებას 
მოსწავლის მზაობისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით. 
6. სასწავლო გარემოს აკომოდაცია ნიშნავს სასწავლო გარემოს ისეთი ცვლილებას, რომელიც არ 
იწვევს ეროვნული სასწავლო გეგმის შინაარსის შეცვლას, არამედ ხელს უწყობს სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის შესაბამისი სასწავლო გარემოს და 
პირობების შექმნას ქვემოთ ჩამოთვლილ კომპონენტებში: 
ა) ინსტრუქციის აკომოდაცია; 
ბ) გარემო პირობების აკომოდაცია; 
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გ) შეფასების აკომოდაცია; 
დ) დროის, გრაფიკის აკომოდაცია. 
7. ალტერნატიული სასწავლო მიზნების შემუშავება ხდება მძიმე, ღრმა და მრავლობითი 
დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის, თუ შეუძლებელია ეროვნული სასწავლო გეგმით 
განსაზღვრული ზოგიერთი საგნის სწავლება. ალტერნატიული სასწავლო გეგმა გონებრივი 
განვითარების მძიმე და მრავლობითი დარღვევების მქონე მოსწავლეებისთვის  არის  დოკუმენტი, 
რომელიც მოიცავს და აღწერს ზოგადი  განათლების დაწყებითი საფეხურისათვის საგნების 
საგანმანათლებლო სტანდარტს, სწავლების რეკომენდაციებს, მიღწევების, ფუნქციური  უნარ-
ჩვევებისა და ცოდნის შეძენის საშუალებებს.  ალტერნატიული სასწავლო გეგმის მიხედვით  
თითოეული საგანი ისწავლება მრავალფეროვანი სასწავლო სტრატეგიების გამოყენებით და  
მოსწავლეს ფუნქციურ და აკადემიურ  ცოდნას აძლევს. ალტერნატიული სასწავლო გეგმა  
განკუთვნილია მძიმე გონებრივი განვითარების და მრავლობითი დარღვევების მქონე 
მოსწავლეებისთვის და ასევე  შინ სწავლებისას. ალტერნატიული  სასწავლო გეგმის   
ფუნდამენტური პრინციპია – შედეგზე ორიენტირება მრავალფეროვანი, მოსწავლეზე 
ფოკუსირებული სწავლების ფორმებისა და სტრატეგიების გამოყენებით. გონებრივი განვითარების 
მძიმე და მრავლობითი დარღვევების მქონე მოსწავლეების სწავლებისას ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე ხელმძღვანელობს 
ალტერნატიული სასწავლო გეგმით. ალტერნატიული სასწავლო გეგმა ზოგადი და 
სპეციალიზებული განათლების სფეროში მოღვაწე ყველა სუბიექტს ავალდებულებს 
უზრუნველყოს მძიმე გონებრივი განვითარების  და მრავლობითი დარღვევების მქონე 
მოსწავლეთა სწავლების მაღალი სტანდარტი, რომლის ფუნდამენტური პრინციპი (ეროვნული 
სასწავლო გეგმის მსგავსად) – სასწავლო შედეგებზე ორიენტირებაა. ალტერნატიული სასწავლო 
გეგმის  განხორციელებაზე პასუხისმგებელია: საგნის მასწავლებელი სპეციალური 
მასწავლებელთან ერთად, შინ სწავლებისას – ყველა ის მასწავლებელი, რომელიც შინ სწავლების 
პროგრამას ახორციელებს.  
 
ინდივიდუალურისასწავლოგეგმა 
1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არის მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციით შექმნილი სასწავლო გეგმა, რომელიც 
სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილია. 
2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ასახავს შესაბამისი კლასის დამთავრებისთვის მოსალოდნელ 
სასწავლო შედეგებს, მათ მისაღწევად განსაზღვრულ სწავლების სტრატეგიასა და დამატებით 
საშუალებებს/ღონისძიებებს, შესაბამისი სასწავლო გარემოს შესაქმნელად გასატარებელ ზომებს. 
3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად უნდა ითვალისწინებდეს სსსმ მოსწავლის 
ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი მიღწევის გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და 
ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს, რომლებიც აუცილებელია ინდივიდუალური სასწავლო 
გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად. 
4. ინდივიდუალური  სასწავლო გეგმა იქმნება მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ მოსწავლის 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების დადასტურებიდან  ერთი თვის ვადაში, ხოლო 
მანამდე უკვე იდენტიფიცირებული სსსმ მოსწავლეებისთვის – ორი კვირის ვადაში. 
5. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება მოიცავდეს ყველა საგანს ან რომელიმე 
კონკრეტულ საგანს/საგნებს სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად. 
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6. ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში დეტალურად 
უნდა განისაზღვროს: 
ა) სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე საშინაო) 
აქტივობები შერჩეულ საგანში/საგნებში; 
ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით 
განსაზღვრული სასწავლო შედეგების მიღწევას თითოეულ საგანში; 
გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ჯგუფური/ინდივიდუალური მეცადინეობები,  
მეცადინეობების გრაფიკი, ადგილი და ხანგრძლივობა; 
დ) დამატებით ჯგუფურ/ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი: საგნის 
მასწავლებელი, მშობელი და/ან სპეციალური მასწავლებელი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა 
სპეციალისტი; 
ე) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი რესურსი (სახელმძღვანელოები და მოსწავლისათვის 
საჭირო სხვა საგანმანათლებლო/განმავითარებელი რესურსი) და რესურსით უზრუნველყოფაზე 
პასუხისმგებელი პირი, მათ შორის, მშობელიც; 
ვ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსები. 
7. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას ბავშვის კოგნიტური, 
აკადემიური, საგნობრივი კომპეტენციების, ინტერესების, სოციალური, ქცევითი, ემოციური, 
მოტორული და სხვა სფეროების შესახებ, ძლიერი მხარეებისა და საჭიროებების 
გათვალისწინებით. 
 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის  შესრულებაზე პასუხისმგებელი ისგ ჯგუფი 
 
1. სკოლის ადმინისტრაციის ბრძანებით თითოეული სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმის შესამუშავებლად განისაზღვრება ისგ ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ 
მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას და ხელს შეუწყობს მის 
განხორციელებას. ისგ-ის ჯგუფი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს ისგ-ს შიდა მონიტორინგში 
და მასალა წარუდგინოს სკოლის დირექტორს. 
2. სკოლის ისგ ჯგუფი შედგება შემდეგი წევრებისაგან: 
ა) სსსმ მოსწავლის  კლასის დამრიგებელი; 
ბ) საგნის მასწავლებლები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან მოსწავლეს; 
გ) სკოლაში ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტი/სპეციალისტები; 
დ) სსსმ მოსწავლის  მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი; 
ე) საჭიროების შემთხვევაში მოწვეული სხვა სპეციალისტი. 
3. ისგ ჯგუფს უნდა ჰყავდეს კოორდინატორი, რომელიც წარმართავს ჯგუფის წევრების მუშაობას 
და პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე. ჯგუფს ხელმძღვანელობას უწევს დამრიგებელი. 
4. ისგ ჯგუფი იკრიბება, სასწავლო წლის განმავლობაში მინიმუმ 4-ჯერ; ისგ ჯგუფის წევრები 
შეხვედრაზე განიხილავენ სსსმ მოსწავლის მიმდინარე საგანმანათლებლო პროცესს, მის სასწავლო 
შედეგებს, გამოწვევებს, გამოყენებული სწავლების სტრატეგიების ეფექტურობას, 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საჭიროებას, 
სწავლებაში ახალი მიდგომებისა და მეთოდების დანერგვის საჭიროებას და აუცილებელ 
რესურსებს. 
5. ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე სპეციალური მასწავლებელი/კლასის დამრიგებელი აწარმოებს 
სხდომის ოქმებს. ყველა სხდომის ოქმი ინახება მოსწავლის პირად საქმეში. 
6. სასწავლო წლის დასასრულს, ისგ ჯგუფის წევრი თითოეული მასწავლებელი აფასებს შესაბამის 
საგანში სსსმ მოსწავლის მიღწევების (ცოდნა, უნარ-ჩვევები) შესაბამისობას ინდივიდუალური 
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სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ სასწავლო შედეგებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას და 
ანგარიშს წარუდგენს  დირექტორს, პედაგოგიურ საბჭოს და მშობელს. 
 
სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები 
 
1. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც ფასდება 
ნებისმირი სხვა მოსწავლის აკადემიური მიღწევა. თუ სსსმ მოსწავლე განათლებას იღებს 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით, ფასდება მის მიერ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით 
განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონე. სსსმ მოსწავლე, რომელიც წარმატებით ძლევს 
ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, ფასდება შესაბამისი ქულით. 
2. სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური და საფეხურის ქულები გამოითვლება იმავე 
პრინციპით, როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის, ამ გეგმის შესაბამისად. 
3.    მულტიდისციპლინური გუნდის წინასწარი დასკვნის საფუძველზე, გამონაკლისის სახით, 
შესაძლებელია: 
ა) სსსმ მოსწავლე გადავიდეს მომდევნო კლასში იმ შემთხვევაში, თუ ის, დასკვნის საფუძველზე, 
არ ესწრება  ერთ ან რამდენიმე საგანს და არ აქვს შეფასება შესაბამის საგანში/საგნებში. 
ბ) სსსმ მოსწავლის წლიური ქულა გამოანგარიშდეს საგნის/საგნების ერთი სემესტრის შეფასების 
საფუძველზე. 
4. სსსმ მოსწავლის მიმართ ვრცელდება ეროვნული სასწავლო გეგმის 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტით 
გათვალისწინებული ღონისძიებები და ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარება ხდება ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმის  შესაბამისად. 
 
სსსმ მოსწავლეთა შინსწავლება 
 
1. იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს სკოლაში 
სიარულის საშუალებას, სკოლა მიმართავს მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომლის დასკვნის 
საფუძველზეც სსსმ მოსწავლე სწავლას განაგრძობს შინ სწავლების ფორმით. ამ შემთხვევაში 
მოსწავლე ირიცხება სკოლაში, მაგრამ არ ესწრება გაკვეთილებს. სკოლა უდგენს მას 
ინდივიდუალური სწავლების განრიგს, რომლის მიხედვითაც მოხდება სსსმ მოსწავლის შინ 
სწავლება. 
2. მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს და სკოლასთან და მშობელთან ათანხმებს სსსმ 
მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას. 
3. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 
მაქსიმალურად უნდა იყოს მიახლოებული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. სკოლა ვალდებულია 
დაადგინოს განრიგი, რომლის მიხედვითაც სკოლის მიერ განსაზღვრული საგნის მასწავლებელი 
და საჭიროების შემთხვევაში სპეციალური მასწავლებელი განახორციელებენ სსსმ მოსწავლესთან 
ვიზიტებს. სკოლამ/ისგ ჯგუფმა უნდა განახორციელოს შინ სწავლების პროცესის მონიტორინგი 
სკოლის მიერ შერჩეული ფორმატით. 
4. შინ სწავლების პროცესში ჩართული უნდა იყოს სსსმ მოსწავლის მშობელი, რომელიც 
დაეხმარება მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების შესრულებაში. 
5. შინ სწავლების პროცესში დასაშვებია დისტანციური (ინტერნეტისა და ვიდეოკონფერენციების) 
სწავლების ფორმის გამოყენება. 
6. სსსმ მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში სკოლა უზრუნველყოფს შინ სწავლებაზე მყოფი 
მოსწავლისათვის შესაბამისი კლასის საათობრივი ბადით განსაზღვრული თითოეული საგნის 
(გარდა ფიზიკური აღზრდისა) კვირაში მინიმუმ ერთი აკადემიური საათის ოდენობით ჩატარებას. 
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ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/გაუთვალისწინებელი დამატებითი 
საგანმანათლებლო და   სააღმზრდელო მომსახურება 
 
 ”ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნების გათვალისწინებით, სკოლას 
შეუძლია, საკუთარი სურვილისა და შესაძლებლობების ფარგლებში, შესთავაზოს მოსწავლეებს 
დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება. ასეთი სახის მომსახურება 
შესაძლებელია სკოლამ შესთავაზოს მოსწავლეს, როგორც უფასო, ისე ფასიანი მომსახურების 
სახით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/გაუთვალისწინებელი დამატებითი 
საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება შეიძლება იყოს მოსწავლისთვის 
შეთავაზებული ფაკულტატური ან სავალდებულო საგნის სახით. 
 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, სკოლის მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, 2021-2022  
სასწავლო წელს სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს: 
 
 

 

 
 
სასკოლო სასწავლო გეგმის დანართებია: 

დანართი N1: საათობრივი ბადე - დასწრებითი/დისტანციური სწავლებისთვის; 

დანართი N2:  შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა კლასებისა და საგნების მიხედვით; 

დანართი N3: გრიფმინიჭებული სასკოლო  სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი, რომელიც 
გამოყენებული იქნება 2021-2022 სასწავლო წელს; 

დანართი N4: შეფასების რუბრიკების ნიმუშები; 

დანართი N5:  ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო 
და სააღმზრდელო მომსახურების განმახორციელებელი პირის მიერ შემუშავებული სასწავლო 
გეგმა; 
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დანართი #1 
სასკოლო საათობრივი ბადე 

q. Tbilisis Sps. ,,lomisi 1 “-is saero saS. skola 
erovnuli saswavlo gegmis gaTvaliswinebiT Sedgenili saaTobrivi bade 2021-2022 saswavlo wlisTvis  

კლასი 
            საგანი 

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

1 სახელმწიფო ენა 
ქართული ენა და ლიტ-რა 

7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 

2 მათემატიკა 
მათემატიკა 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 

3 უცხო ენები 
ინგლისური 

2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 

4 რუსული   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 გერმანული       2      

6 საზოგადოებრივი მეცნიერებები 
მე და საზოგადოება 

  1 1         

7 ჩვენი საქართველო     2 2       

8 ისტორია       2 2 3 2 2 2 

9 გეოგრაფია       3 2 2 2 2  

10 სამოქალაქო განათლება       1 1 2 2   

11 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება            1/0 

12 საგზაო ნიშნები და მოძრაობის 
უსაფრთხოება 

          1  

13 საბუნებისნეტყველო მეცნიერებები 
ბიოლოგია 

      2 2 2 2 2  

14 ფიზიკა       2 2 2 2 2  

15 ქიმია        2 2 2 2  

16 ბუნებისმეტყველება 2 2 2 2 3 3       

17 ტექნოლოგიები 
ისტი 

 1 1 1 1 1       

18 ესთეტიკური აღზრდა 
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 

2 2 2 2 1 1 1 1 1    

19 მუსიკა 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

20 ფიზიკური აღზრდა და სპორტი       1 1 1 1 1 1 

21 სპორტი 2 2 2 1 1 1       
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22 არჩევითი საგანი 
გეოგრაფიული კვლევა 

           1 

23 IX-XX საუკ. სად. ლიტ.          1 1  

 სულ 21 23 25 24 25 25 30 33 33 31 31 25 
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დანართი #2 

შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა კლასების მიხედვით 

2021-2022 სასწავლო წელი 

# საგანი V VI VII VIII IX X XI XII 

1 ქართული ენა და ლიტერატურა 0/5 3/5 3/3 3/3 2/3 4/5 4/5 3/4 

2 მათემატიკა 0/6 4/6 2/2 3/3 2/4 4/6 4/6 4/4 

3 ინგლისური ენა 0/4 4/4 2/3 2/3 2/3 4/5 4/5 4/4 

4 რუსული ენა 0/3 2/3 2/3 2/2 1/2 2/3 2/3 2/2 

5 გერმანული    2/3     

6 ჩვენი საქართველო 0/3 2/3       

7 ისტორია   2/2 2/2 2/2 2/3 2/3 1/1 

8 ბუნებისმეტყველება 0/4 3/4       

9 ი.ს.ტ. 0/2 2/2       

10 ხელოვნება 0/2 2/2 1/2 2/1 1/1    

11 მუსიკა 0/2 2/2 1/2 3/3 1/2    

12 გეოგრაფია   2/2 2/3 2/2 2/3 2/3  

13 ფიზიკა   1/    2 1/1 1/1 2/3 2/3  

14 ქიმია    2/2 2/2 2/3 2/3  

15 ბიოლოგია   2/3 2/2 2/3 2/3 2/3  

16  სამოქალაქო განათლება   2/3 1/1 2/2 2/3   

17 გეოგრაფიული კვლევა        1/0 

18 მე-19, მე-20 საუკუნის დას.ლიტ.      1/1 1/1  

19 ფიზიკური აღზრდა         

20 ფიზიკური აღზრდა და სპორტი   1/1 3/3 2/3    
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დანართი #3 

 2021-2022 saswavlo wlisTvis 
arCeuli  saxelmZRvaneloebis nusxa 

I klasi 
 

# sagani gamomcemloba avtorebi 

1. 
ქართული ena და 
ლიტერატურა 

“მერიდიანი” n. maRlakeliZe 
c. yuraSvili 

2. maTematika “პედაგოგიკა” რუხაძე ირინა 

3. buneba “bakur sulakauri” kvantaliani 

4. xelovneba “bakur sulakauri” ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია 

5. musika “wyarosTvali” m.oTiaSvili 

6. ფიზიკური აღზრდა ,,პეგასი'' ლ. კიკალიშვილი 

7. inglisuri “bakur sulakauri” დ1 

8.    

 

II klasi 

# sagani gamomcemloba avtorebi 

1. 
ქართული ენა და 
ლიტერატურა 

“მერიდიანი” n. maRlakeliZe, 
c. yuraSvili 

2. maTematika “პედაგოგიკა” რუხაძე ირინა 

3. buneba “bakur sulakauri” კვანტალიანი 

4. xelovneba “bakur sulakauri” ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია 

5. musika “wyarosTvali” m.oTiaSvili 

6. ფიზიკური აღზრდა ,,პეგასი'' ლ. კიკალიშვილი 

7. inglisuri “bakur sulakauri” Ed2 

 
III klasi  

# sagani gamomcemloba avtorebi 

1. 
ქართული ენა და 
ლიტერატურა 

“მერიდიანი” n. maRlakeliZe, 
c. yuraSvili 

2. maTematika “პედაგოგიკა” რუხაძე ირინა 

3. buneba “bakur sulakauri” ბლიაძე, ახვლედიანი 

4. xelovneba “bakur sulakauri” ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია 

5. musika “wyarosTvali” oTiaSvili 
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6. ფიზიკური აღზრდა ,,პეგასი'' ლ. კიკალიშვილი 

7. inglisuri “bakur sulakauri” D  

8. rusuli ena ,,ocdameerTe” marina barsegova – დ2 

9. მე და  საზოგადოება სიდი ტალახაძე 

 
IV klasi 

 # sagani gamomcemloba avtorebi 

1. qarT.ena  “მერიდიანი” n. maRlakeliZe;  
c. yuraSvili 

2. maTematika “პედაგოგიკა” რუხაძე ირინა 

3. inglisuri ena “bakur sulakauri” D 

4. buneba “bakur sulakauri” ბლიაძე, ახვლედიანი 

5. rusuli ena ,,ocdameerTe” marina barsegova – დ2 

6. xelovneba “bakur sulakauri” ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია 

7. musika “wyarosTvali” oTiaSvili 

8 ფიზიკური აღზრდა ,,პეგასი'' ლ. კიკალიშვილი 

9. მე და საზოგადოება ,,სიდი'' ტალახაძე 

                                                               
V klasi 

# sagani gamomcemloba avtorebi 

1. qarT. ena da lit. swavlani rodonaia 
2. inglisuri “bakur sulakauri”  
3. maTematika “ინტელექტი” ვეფხვაძე 
4. buneba “bakur sulakauri” bliaZe, axvlediani,კერესელიძე  
5. Cveni saqarTvelo კლიო ავთანდილაშვილი, ელიზბარაშვილი 
6. musika კლიო oTiaSvili 

7. saxviTi da gamoyenebiTi 
xelovneba “bakur sulakauri” ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია 

8. rusuli ena ოცდამეერთე საუკუნე ბარსეგოვა დ3 
9. isti  ჯამასპიშვილი 

10 ფიზიკური აღზრდა   

                     

                                          VI klasi 

#  sagani gamomcemloba Avtorebi 

1. qarTuli 
swavlani 

რodonaia 
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2. maTematika “ინტელექტი” ვეფხვაძე 
3. istoria კლიო ავთანდილაშვილი, ელიზბარაშვილი 
4. qarTuli ena მარსი-2004 SaniZe, kvaWaZe 
5. inglisuri “bakur sulakauri” d 6 
6. bunebismetyveleba “bakur sulakauri” bliaZe, axvlediani , kereseliZe 
7. musika კლიო მ. oTiaSvili 
8. rusuli ena ოცდამეერთე ბარსეგოვა VIკლ 
9. xelovneba 

“bakur sulakauri” ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია 

10.  isti 
 ჯამასპიშვილი 

11 ფიზიკური აღზრდა   

                                     
VII klasi 

#  sagani gamomcemloba avtorebi 

1. qarTuli “ qarTuli swavlani” rodonaia 

2. inglisuri ena ”სულაკაური ” ჯაფარიძე თამარ 

3. maTematika ”inteleqti” gogiSvili,vefxvaZe, mebonia qurCiSvili 

4. rusuli ოცდამეერთე  მარინა ბარსეგოვა 

5. istoria ”ლოგოსპრესი ” სურგულაძე,გამყრელიძე,პატრიძე 

6. geografia ”სულაკაური ” kereseliZe, bliaZe 
7. xelovneba ”სულაკაური ” იოსელიანი,ქებურია 

8. musika “wyarosTvali” oTiaSvili 

9. ფიზიკა ,,დიოგენე“ ტატიშვილი ქეთევან 

10. მოქალაქეობა „კლიო“ 
მაია გოგოლაძე,მანანა ჯინჭარაძე 
ეკა სიმსივე 

11. ფიზიკური აღზრდა და 
sporti  

შოთა ხაბარელი შოთა ხაბარელი 

12. ბიოლოგია „კლიო“ სეხნიაშვილი მარინა,კობახიძე ნინო  

 

VIII klasi 

 

#  sagani gamomcemloba avtorebi 

1. qarTuli “ qarTuli swavlani” rodonaia 
2. maTematika “inteleqti” gogiSvili,vefxvaZe, mebonia qurCiSvili 
3. rusuli შპს ოცდამეერთე მარინა ბარსეგოვა 
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4. istoria ლოგოსპრესი სურგულაძე... 
5. geografia sulakauri Wanturia, kereseliZe, bliaZe 
6. biologia `triasi~ ზარდიაშვილი, zaaliSvili 
7. inglisuri 

 სულაკაური თამარ ჯაფარიძე 

8. xelovneba სულაკაური იოსელიანი, ქებურია სოფო 

9. musika ინტელექტი ჩიკვაიძე მარინა 
10. fizika diogene qeTevan  tatiSvili 
11. samoqalaqo 

განათლება დიოგენე სოფო ბაჩილა, დავით ლოსაბერიძე 

12. qimia გაზეთი საქართველოს მაცნე ბუთხუზი, ფაცაცია 
13 

ფიზიკური აღზრდა 
და sporti 

შოთა ხაბარელი შოთა ხაბარელი 

                 
14 

გერმანული Wir neu A2  

         
IX klasi  

# sagani gamomcemloba avtorebi 

1. qarTuli ena სულაკაური მენაბდე, სახეჩიძე,  

2. maTematika “inteleqti” gogiSvili,vefxvaZe, mebonia qurCiSvili 

3. რusuli (მერვე კლასის 
სახელმძღვანელო) 

შპს ოცდამეერთე მარინა ბარსეგოვა 

4. inglisuri ena სულაკაური თამარ ჯაფარიძე 

5. samoq. ganaTleba "დიოგენე" ბაჩილავა 
6. saq. geografia sulakauri Wanturia, kereseliZe, bliaZe 
7. 

saq. istoria ლოგოსპრესი 
სურგულაძე, ახმეტელი, 
ლორთქიფანიძე 

8. fizika diogene qeTevan  tatiSvili 
9. xelovneba ,,klio” kldiaSvili; RaRaniZe 
10. biologia `triasi~ iosebaSvili, zaaliSvili 
11. qimia საქართველოს მაცნე ბუთხუზი 
12. მუსიკა “ინტელექტი" ჩიკვაიძე 
13 

ფიზიკური აღზრდა და 
sporti 

  

                          

                                

 

                                                                                      X klasi   
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# sagani Gგamomcemloba avtorebi 

1. qarTuli ena da lit. “ qarTuli swavlani” v. rodonaia 
2. maTemetika “inteleqti” gogiSvili,vefxvaZe, mebonia 

qurCiSvili 
3. inglisuri 

 GATEWAY A2 ,,makmilani” 

4. rusuli არტანუჯი ლორთქიფანიძე  sVI 
5.  

istoria Bbakur sulakauri Ffircxalava, sanikiZes, 
gordeziani. 

6. qimia ,,inteleqti” vardiaSvili 

7. biologia ტრიასი zaaliSvili, iosebaSvili 

8. samoq.ganaTleb “sulakauri” bregvaZe 

9. geografia სულაკაური ბლიაძე, ჭანტურია, 
კერესელიძე 

10. fizika Dდiogene qeTevan  tatiSvili 

11. მე-19, მე-20 საუკუნეების 
დას. ლიტ. ისტ. 

  

12 
ფიზიკური აღზრდა და sporti   

 
 

XI klasi  

# sagani Gგamomcemloba avtorebi 

1. qarTuli  ena da lit. “ qarTuli swavlani” v. rodonaia 

2. maTematika “inteleqti” gogiSvili,vefxvaZe, mebonia qurCiSvili 

3. inglisuri GATEWAY B 1 ,,makmilani” 

4. istoria “bakur sulakauri” fircxalava, sanikiZes, gordeziani. 

5. geografia სulakauri  ბლიაძე, ჭანტურია, კერესელიძე 

6. qimia ,,inteleqti” vardiaSvili 

7. 
rusuli არტანუჯი ლორთქიფანიძე  sVII 

8. biologia ტრიასი zaaliSvili, iosebaSvili 

9. fizika Dდiogene qeTevan  tatiSvili 

10. მე-19, მე-20 საუკუნეების 
დას. ლიტ. ისტ. 

  

11 
ფიზიკური აღზრდა და 
sporti 

  

12 
sagzao niSnebi   
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XII klasi 

 
# sagani Gგamomcemloba avtorebi 

1. qarTuli “ qarTuli swavlani” v. rodonaia 
2. maTematika “inteleqti” gogiSvili,vefxvaZe, mebonia 

qurCiSvili 
3. rusuli “ არტანუჯი lorTqifaniZe  სVIII 
4. inglisuri GATEWAY B1+ ,,makmilani” 
5. istoria “bakur sulakauri” fircxalava, sanikiZes, 

gordeziani. 
6. samoqalaqo Tavdacva da 

usafrTxoeba 
sidi,,ekonomiuri ganviTarebis da 
ganaTlebis centri” nino talaxaZe 

7. გეოგრაფიული კვლევა   

8. 
ფიზიკური აღზრდა და 
sporti 

  

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დანართი #5 
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დანართი N5 

შეფასების რუბრიკის ნიმუშები 

ნიმუში N1 

დისკუსიის  შეფასების სქემა 

  (8-10 ქულა)  (5-7 ქულა)  (1-4ქულა) 

მოსმენა ყოველთვის უსმენს და 
თვალყურს ადევნებს ორატორს 

ხშირად უსმენს და 
უყურებს ორატორს 

იშვიათად უსმენს და 
უყურებს ორატორს 

საუბარი მკაფიოდ მეტყველებს და 
უყურებს მსმენელს 

ძირითადად 
მეტყველება გასაგებია 
და უყურებს მსმენელს 

მეტყველება არამკაფიოა, 
მსმენელებს უჭირთ 
გაგება 

არავერბალური 
კომუნიკაცია 

შეუძლია ეფექტურად აღიქვას და 
გამოიყენოს არავერბალური 
კომუნიკაციის ფორმები 
(თვალით, ჟესტებით, 
გამომეტყველებით, ხმით) 

ხშირად შეუძლია 
დაამყაროს 
არავერბალური 
კონტაქტი 

იშვიათად იყენებს 
არავერბალურ 
კომუნიკაციის ფორმებს 

მონაწილეობა უჩვენებს ინტერესს დისკუსიის 
თემისადმი საჭირო 
კომენტარებითა და აზრების 
გამოთქმით 

ძირითადად 
გამოხატავს ინტერესს. 
კომენტარები და 
აზრები ყოველთვის 
არაა თემის გარშემო 

მცირე ინტერესი აქვს. არ 
გამოხატავს ან ვერ 
უკავშირებს თავის 
მოსაზრებებს 
სადისკუსიო თემას 

კოოპერაცია თანამშრომლობს 
თანაკლასელებთან, აცლის სხვებს 
აზრის გამოთქმას და იცავს 
დისკუსიის წესებს 

ძირითადად 
თანამშრომლობს 
თანაკლასელებთან, 
ზოგჯერ ერთვება სხვის 
საუბარში, ძირითადად 
იცავს დისკუსიის 
წესებს 

იშვიათად 
თანამშრომლობს და 
იცავს დისკუსიის წესებს 

მოსაზრების 
არგუმენტირება 

მოსაზრება ორიგინალურია და 
გამყარებულია ფაქტებით,  
ცნებებით. არის ლოგიკური 
კავშირი საკითხთან 

მოსაზრების 
გასამყარებლად 
გამოყენებულია 
სადავო ფაქტები და 
ცნებები 

მოსაზრება მოკლებულია 
ლოგიკურ კავშირს 
საკითხთან და არ არის 
გამყარებული ფაქტებით 
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ნიმუში N2 

ექსპერიმენტის შეფასების სქემა 

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

კვლევის მიზნის 
განსაზღვრა 

არასწორად 
აყალიბებს მიზანს 

ნაწილობრივ 
სწორად 
აყალიბებს მიზანს 

აყალიბებს მიზანს სრულყოფილად 
აყალიბებს მიზანს 

საჭირო ინვენტარის 
განსაზღვრა 

არასწორად 
ჩამოთვლის 
საჭირო მასალას 

ჩამოთვლის 
საჭირო მასალის 
ნაწილს 

ჩამოთვლის 
ძირითადად 
საჭირო მასალას 

ჩამოთვლის ყველა 
საჭირო მასალას და 
ინვენტარს 

კვლევის შედეგების 
ვარაუდი 

არასწორად 
აყალიბებს 
ვარაუდს 

გამოთქვამს სწორ 
ვარაუდს 

აყალიბებს და 
ნაწილობრივ 
ასაბუთებს თავის 
ვარაუდს 

აყალიბებს და 
სასბუთებს თავის 
ვარაუდს 

კვლევის მიმდინარეობის 
აღწერა 

არასწორად 
ჩამოთვლის 
კვლევის ეტაპებს 

ჩამოთვლის 
კვლევის 
ზოგიერთ ეტაპს 

ჩამოთვლის 
კვლევის 
ძირითად ეტაპებს 

სრულად ჩამოთვლის 
ეტაპებს 

მონაცემების აღრიცხვა აღრიცხავს 
არასწორ 
მონაცემებს 

აღრიცხავს 
მონაცემებს 
ნაწილობრივ და 
უსისტემოდ 

აღრიცხავს 
მონაცემებს 
ნაწილობრივ და 
უსისტემოდ 

აღრიცხავს 
მონაცემებს 
ნაწილობრივ და 
უსისტემოდ 

მონაცემთა ანალიზი არასწორად 
აკეთებს 
მონაცემთა 
ანალიზს 

აკეთებს 
მონაცემთა 
ანალიზს მცირე 
ხარვეზებით 

აკეთებს 
მონაცემთა 
ანალიზს 

აკეთებს მონაცემთა 
სრულ ანალიზს 

დასკვნა არასწორად 
აკეთებს შესაბამის 
დასკვნას 

აკეთებს 
ნაწილობრივ 
სწორ დასკვნებს 

აკეთებს 
ძირითადად 
დასკვნებს 

აკეთებს 
სრულფასოვან 
დასკვნებს 
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ნიმუში N3 

 ინფორმაციის მოძიება 

 

  

კრიტერიუმები 1-3 4-5 6-7 8-10 

ინფორმაციის 
მოძიების წყაროები 

იყენებს მხოლოდ 
საკუთარ 
ინფორმაციას 

იყენებს მხოლოდ 
სახელმძღვანელოში 
მოცემულ 
ინფორმაციას 

იყენებს მხოლოდ 
რამდენიმე 
ინფორმაციის 
წყაროს 

იყენებს 
მრავალფეროვან 
საინფორმაციო 
საშუალებებს 

მოძიებული 
ინფორმაციის 
შესაბამისობა 

მასალა არ არის 
საკითხის 
შესაბამისი 

მასალა ნაწილობრივ 
შეესაბამება საკითხს 

მასალა ძირითადად 
შეესაბამება საკითხს 

მასალა 
სრულიად 
შეესაბამება 
საკითხს 

მოპოვებული 
ინფორმაციის 
ორგანიზებულობა 

მასალა არ არის 
სწორად 
ორგანიზებული 

მასალა ნაწილობრივ 
ორგანიზებულია 

მასალა 
ორგანიზებულია, 
მაგრამ რთულად 
აღსაქმელი 

მასალა კარგად 
და 
მოსახერხებლადა
ა ორგანიზებული 

მოძიებული 
ინფორმაციის 
ანალიზი 

ვერ იყენებს 
სკოლის მასალას 
მიზნობრივად 

ნაწილობრივ 
მიზნობრივად 
იყენებს მოძიებულ 
მასალას. 

ძირითადად 
მიზნობრივად 
იყენებს მოძიებულ 
მასალას. 

მიზნობრივად 
იყენებს 
მოძიებულ 
მასალას 
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ნიმუში N5 

ზეპირმეტყველების შეფასების სქემა 

 

 

კრიტერიუმები მაღალი საშუალოზე 
მაღალი 

საშუალო საშუალოზე 
დაბალი 

დაბალი 

(9-10) (7-8) (5-6) (3-4) (1-2) 

საუბარი მკაფიოდ 
მეტყველებს და 
აქვს კონტაქტი 
მსმენელთან. 

ძირითადად 
მეტყველება 
გასაგებია და აქვს 
კონტაქტი 
მსმენელთან. 

ცდილობს 
მკაფიოდ 
გამოთქვას 
სათქმელი, თუმცა 
მსმენელებს 
უჭირთ გაგება. 

მეტყველება 
არამკაფიოა, 
მსმენელებს 
უჭირთ 
გაგება. 

უჭირს 
გასაგებად 
მეტყველება. 

არავერბალური 
კომუნიკაცია 

შეუძლია 
ეფექტურად 
აღიქვას და 
გამოიყენოს 
არავერბალური 
კომუნიკაციის 
ფორმები 
(თვალით, 
ჟესტებით, 
გამომეტყველები
თ, ხმით). 

ხშირად შეუძლია 
დაამყაროს 
არავერბალური 
კონტაქტი. 

იშვიათად იყენებს 
არავერბალურ 
კომუნიკაციის 
ფორმებს. 

ცდილობს 
არავერბალუ
რი 
კომუნიკაცი
ის 
სხვადასხვა 
ფორმის 
გამოყენებას. 

არ იყენებს 
არავერბალურ 
კომუნიკაციას. 

მოსაზრების 
არგუმენტირება 

მოსაზრება 
ორიგინალურია  

მოსაზრება 
გამყარებულია 
ფაქტებით,  
ცნებებით. არის 
ლოგიკური 
კავშირი 
საკითხთან 

მსჯელობს, თუმცა 
მოსაზრება 
მოკლებულია 
ლოგიკურ კავშირს 
საკითხთან და არ 
არის გამყარებული 
ფაქტებით 

ცდილობს 
არგუმენტის 
მოძიებას, 
თუმცა 
უჭირს 
მოსაზრების 
ფაქტებით 
გამყარება 

ვერ მოჰყავს 
არგუმენტი, არ 
შეუძლია 
არგუმენტირებუ
ლად მსჯელობა 

ლოგიკური ბმა საუბრისას 
წინადადებები და 
თემები 
ლოგიკურად 
ებმის ერთმანეთს 

წინადადებები 
ყოველთვის 
ლოგიკურადაა 
ერთმანეთთან 
დაკავშირებულ, 
ხშირად ახალი 
თემაც პირდაპირ 
უკავშირდება 
ძირითად 
სათქმელს 

სათქმელი 
ლოგიკურადაა 
გადმოცემული, 
თუმცა ახალი თემა 
პირდაპირ 
კავშირში არ არის 
ძირითად 
სათქმელთან 

ცდილობს, 
სათქმელი 
ლოგიკურად 
დააწყოს 

საუბრისას არ 
შეუძლია 
სათქმელი 
ლოგიკურად 
დააწყოს 
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ნიმუში N 6 

პრეზენტაციის შეფასების სქემა 
ამ შემთხვევაში მოსწავლეებს თითოეულ კრიტერიუმში ენიჭება ნული ან ერთი ქულა, საბოლოო ქულის 
გამოსაყვანად ითვლება მათი ჯამი; მაქსიმალური ქულა არის ათი ქულა. 

 

საინტერესო შესავალი (პრობლემის იდენტიფიცირება) 1 

კვლევები/ნაშრომის წარმოჩენის უნარი 1 

შემოქმედებითი უნარი 1 

პრობლემის გადაჭრის გზების შეთავაზება 1 

თემის გასაგებად წარმოდგენა (ლოგიკური ჯაჭვი) 1 

საუბარი (გამართულობა, ტემბრი) 1 

თვალსაჩინოების გამოყენება 1 

აუდიტორიასთან კონტაქტი 1 

ინფორმაციის ფლობის უნარი (ადეკვატური კითხვა-პასუხი) 1 

დროის  ლიმიტის დაცვა 1 

ჯამი 10 
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ნიმუში N7 

პროექტის შეფასების  სქემა  

  ელემენტარული 

 1 ქულა 

მისაღები 

 2 ქულა 

ოსტატური 

 3 ქულა 

1 მიზანი არ არის კარგად გამოკვეთილი, 
ბუნდოვანია 

ხდება ერთ 
მიზანზე 
ფოკუსირება 

კარგად გამოკვეთილი 
მიზნები, მარტივად 
აღსაქმელი 

2 ორგანიზება სუსტად ორგანიზებული, არ არის 
იდეებს შორის ლოგიკური ჯაჭვი, 
რაც აბნევს მკითხველს/ მსმენელს 

გააზრებულია 
თანმიმდევრულობ
ა, ორგანიზების 
ნიშნით, ზოგი 
გადასვლა იდეებს 
შორის არის 
მარტივი, ზოგი 
გაუგებარი 

კარგად ორგანიზებული 
ფორმატი, ლოგიკური 
გადასვლა ერთი იდეიდან 
მეორეზე, ორგანიზება 
ზრდის პროექტის 
ეფექტურობას 

3 შინაარსის 
კორექტულობა 

გვხვდება ხშირი შეუსაბამო, 
მცდარი ინფორმაცია, შეყავს 
შეცდომაში მკითხველი/მსმენელი 

ძირითადად 
კორექტულია, 
შეუსაბამო ან 
მცდარი 
ინფორმაციით 

მთლიანად კორექტული, 
ფაქტები ზუსტი და 
მკაფიო 

4 ენეობრივი 
გამართულობა  

ენობრივად გაუმართავი, ხშირი 
შეცდომებით 

ენობრივად 
გაუმართავი, მცირე 
შეცდომებით 

ენობრივად გამართულია, 
დაცულია პუნტქტუაციის 
ნიშნები 

5 კვლევა კვლევა არაეფექტურადაა 
დაგეგმილი, გამოყენებული წყარო 
არაა სანდო, ანალიზი 
ზედაპირულია 

კვლევა 
დაგეგმილია, 
მაგრამ ჯგუფის 
პოტენციალი 
მთლიანად არ არის 
გამოყენებული, 
შეზღუდულია 
წყაროები, ანალიზი 
მისაღებია 

კვლევა სწორად არის 
დაგეგმილი, 
გამოყენებულია არა ერთი 
წყარო და ანალიზიც 
სიღრმისეულია 

6 თვალსაჩინოებებ
ი 

თვალსაჩინოებები ხშირად 
შინაარსთან შეუსაბამოა, ან არ 
არის ჯგუფის მიერ შექმნილი 

თვალსაჩინოების 
კავშირი შინა-
არსთან არის, მაგ-
რამ ერთფერო-
ვანია, გამოიყენე-ბა 
მოძი-ებული და 
ჯგუ-ფის მიერ 
შექმნილი 

მრავალფეროვანი, 
შინაარსის შესატყვისი, 
აკურატულად 
შესრულებული 
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7 შემოქმედებითობ
ა 

მცირე შემოქმედებითი ენერგიის 
დანახარჯი ჯგუფის მხრიდან 

ზოგჯერ ჩანს 
ჯგუფის 
ორიგინალური 
აზრები, რაც 
ეხმარება პროექტის 
უკეთ წარმოჩენაში 

ჩანს ჯგუფის 
ორიგინალობა, სიახლე და 
თავისებური ხედვა, რაც 
პროექტს საინტერესოს 
ხდის 

8 კავშირები 
საგნებთან 

არ ჩანს ჯგუფის კომპეტენცია 
საგნებში, გვხვდება ფაქტების 
უზუსტო ინტერპრეტირება 

მოსაზრებები 
დაკავშირებულია  
ერთი ან ორი 
საგნიდან მიღებულ 
ცოდნასთან 

ხდება მთავარი 
მოსაზრებების 
დაკავშირება სხვადასხვა 
საგნიდან მიღებულ 
ცოდნასთან, რაც 
მიუთითებს ჯგუფის 
მრავალი მიმართულებით  
კომპეტენტურობაზე 

9 დასკვნები არ არის ჩამოყალიბებული 
დასკვნები 

დასკვნები 
ჩამოყალიბებულია 
კვლევის 
ადეკვატურად, 
მაგრამ არ არის 
მკაფიო 

დასკვნებში არის სიახლე 
(ორიგინალობა), 
ლოგიკური კავშირი 
იგრძნობა კვლევასთან, 
ისინი  მკაფიოდაა 
ჩამოყალიბებულია   

10 პრეზენტაცია ეფექტურად არ არის 
წარმოჩენილი პროექტის არსი, 
უჭირს აზრის ჩამოყალიბება და 
პასუხების გაცემა, არ არის 
მიზნობრივად გამოყენებული 
თვალსაჩინოებები 

ბუნდოვნად  
აყალიბებს  
პროექტის არსს, 
იყენებს  
თვალსაჩინოებებს, 
პასუხობს 
შეკითხვების 
უმეტესობას 

ნათლად 
ჩამოყალიბებული 
პროექტის არსი, მკაფიო 
მეტყველება, 
აუდიტორიაზე 
გათვლილი, ძირითადი 
იდეებია გაშლილი, 
იყენებს თვალსაჩინოებებს 
და პასუხობს ყველა 
კითხვას 
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ნიმუში N8 

3.1. რეფერატის შეფასების სქემა 

ამ შემთხვევაში მე-3 და მე-5 კრიტერიუმები ფასდება 0-2 ქულით, ხოლო ყველა დანარჩენი 0 ან 1 ქულით. 
მაქსიმალური ჯამი არის ათი ქულა. 

1 მიზანი/თეზისი - კვლევის შედეგად გამოთქმული ძირითადი იდეა 1  

2 რეფერატის ორგანიზება 1  

3 შინაარსის კორექტურობა, ფაქტობრივი საიმედოობა 2  

4 ენობრივი გამართულობა 1  

5 კვლევა 2  

6 ილუსტრაციები/თვალსაჩინოებები 1  

7 შეთავაზებული მოსაზრების არგუმენტებითა და მაგალითებით გამყარება 1  

8 დასკვნები 1  

 ჯამი 10  
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ნიმუში N9 

დისკუსიის  შეფასების სქემა 

  (8-10 ქულა)  (5-7 ქულა)  (1-4ქულა) 

მოსმენა ყოველთვის უსმენს და 
თვალყურს ადევნებს ორატორს 

ხშირად უსმენს და 
უყურებს ორატორს 

იშვიათად უსმენს და 
უყურებს ორატორს 

საუბარი მკაფიოდ მეტყველებს და 
უყურებს მსმენელს 

ძირითადად 
მეტყველება გასაგებია 
და უყურებს მსმენელს 

მეტყველება არამკაფიოა, 
მსმენელებს უჭირთ გაგება 

არავერბალური 
კომუნიკაცია 

შეუძლია ეფექტურად აღიქვას 
და გამოიყენოს არავერბალური 
კომუნიკაციის ფორმები 
(თვალით, ჟესტებით, 
გამომეტყველებით, ხმით) 

ხშირად შეუძლია 
დაამყაროს 
არავერბალური 
კონტაქტი 

იშვიათად იყენებს 
არავერბალური 
კომუნიკაციის ფორმებს 

მონაწილეობა დისკუსიისას გამოთქმული 
კომენტარებით გამოხატავს 
ინტერესს განსახილველი 
თემისადმი 

 

ძირითადად 
გამოხატავს ინტერესს. 
კომენტარები და 
აზრები ყოველთვის 
არაა თემის გარშემო 

მცირე ინტერესი აქვს. არ 
გამოხატავს ან ვერ 
უკავშირებს თავის 
მოსაზრებებს სადისკუსიო 
თემას 

კოოპერაცია თანამშრომლობს 
თანაკლასელებთან, არ 
აწყვეტინებს სხვებს საუბარს და 
იცავს დისკუსიის წესებს 

ძირითადად 
თანამშრომლობს 
თანაკლასელებთან, 
ზოგჯერ ერთვება 
სხვის საუბარში, 
ძირითადად იცავს 
დისკუსიის წესებს 

იშვიათად 
თანამშრომლობს და იცავს 
დისკუსიის წესებს 

მოსაზრების 
არგუმენტირება 

მოსაზრება ორიგინალურია და 
გამყარებულია ფაქტებით,  
ცნებებით. არის ლოგიკური 
კავშირი საკითხთან 

მოსაზრების 
გასამყარებლად 
გამოყენებულია 
სადავო ფაქტები და 
ცნებები 

მოსაზრება მოკლებულია 
ლოგიკურ კავშირს 
საკითხთან და არ არის 
გამყარებული ფაქტებით 
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ნიმუში N10 

უცხოური ენის, ქართული ენისა და ლიტერატურის ზეპირმეტყველების შეფასების სქემა 

 ქულები 

პირობასთან შესაბამისობა  

იცავს დროის ლიმიტს 0 – 1 

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (მოსაზრება, 
არგუმენტები, დასკვნა) 

0 - 0, 5 – 1 

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები  

გასაგებად აყალიბებს მოსაზრებას და თანმიმდევრულად ავითარებს 
მას 

0 – 1- 2 

მოჰყავს ადეკვატური არგუმენტები და მაგალითები 0  - 1- 2 

გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა 0 – 1 

ენობრივი უნარ-ჩვევები  

ადეკვატურად იყენებს ზეპირი მსჯელობისათვის დამახასიათებელ 
არავერბალურ  საშუალებებს (მაგ., ჟესტიკულაციას, ინტერვალს 
საუბარში, ხმის სხვადასხვა დონეს და ა.შ.) 

              0-1 

იყენებს მსჯელობითი ტექსტისათვის დამახასიათებელ ენობრივ-
გრამატიკულ ფორმებსა და ენობრივ კონსტრუქციებს  

0 – 1 

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები  

აქვს საინტერესო მოსაზრებები, მოჰყავს ორიგინალური არგუმენტები, 
მაგალითები 

0 – 1 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობაა 10   

(ქულები მრგვალდება მთელის სიზუსტით) 
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ნიმუში N11 

 უცხოური ენის, ქართულ ენისა და ლიტერატურის წერითი შემაჯამებელი დავალების შეფასების სქემა 

კრიტერიუმების ბადე შემაჯამებელი წერითი დავალებისათვის ქულები 

პირობასთან  შესაბამისობა  

იცავს სიტყვების რაოდენობის  ქვედა ზღვარს  0 - 1 

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს  0 - 1 

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები   

გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოსცემს ინფორმაციებს  0 - 1 -  2 

გამოხატავს პერსონაჟის დამოკიდებულებას, ემოციას  0 - 1 

ენობრივი უნარ-ჩვევები   

სწორად იყენებს ნასწავლ გრამატიკულ ფორმებს  0 – 1 – 2 

იყენებს ნასწავლ ლექსიკას /აქვს სათანადო ლექსიკური მარაგი  0  - 1 - 2 

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები   

ენობრივი თვალსაზრისით, იჩენს გაბედულებას, ავლენს ფანტაზიის უნარს, 
ორიგინალურობას  

0 - 1 

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10    
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ნიმუში N12 

მათემატიკის წერითი შემაჯამებელი დავალების შეფასების სქემა 

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

ამოცანები, რომლებიც 
მათემატიკური 
აპარატის  გამოყენებას 
მოითხოვს 

მოყვანილია 
რამდენიმე 
ძირითადი 
ფორმულა 
ამოცანების 
ამოხსნის გარეშე 

ამოხსნილი ერთი 
ამოცანა 

ამოხსნილია  
ამოცანების 
ნაწილი ან ყველა 
ამოცანა 
ამოხსნილია 
არასრულად 

ამოხსნილია ყველა 
ამოცანა 

ფასდება მიღებული ცოდნის შეჯამების, ანალიზისა და დასკვნების გამოტანის უნარი, წერითი უნარ-
ჩვევები, დროის ლიმიტის უნარი. 

 

ნიმუში N13 

13.1 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების შემაჯამებელი დავალების შეფასების სქემა 
 

 

 
პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება 

 
თარიღი:                  სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა:  
 

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებე- 
ლი ქულა 

 ორგანიზებულობა 
(დროის 
ლიმიტის დაცვა, 
საჭირო 
აღჭურვილო 
ბის ქონა) 
 
 
 
 
0-1 

მასალის, ტექნიკისა 
და მხატვრულ-
გამომსხველობითი 
საშუალებების ფლობა 
 
 
 
 
 
 
0- 3  

შემოქმედებითობა, 
ანუ რამდენად 
ეფექტურად იყენებს 
ტექნიკას, მასალას 
და მხატვრულ-
გამომსახველობით 
ხერხებს ჩანაფიქრის 
გადმოსაცემად 
 
 
          0- 4   

თანამშრომ-
ლობა 
ჯგუფური 
მუშაობის 
დროს 
 
 
 
 
 
0-2 

ქულათა 
მაქსიმალური 
რაოდენობაა 10 

1.      
2.      
3.      
4.      
5      
6.      



46 
 

13.2 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების შემაჯამებელი დავალების შეფასების სქემა 
 

 

 
პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება 

 
თარიღი:                  სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა: მაგ:ნატურმორტი  

 
                                                                    მასალა:                                                 აკვარელი, გუაში 
 

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები 
შემაჯამებელი 

ქულა 
 კომპოზიცია 

 
 
რამდენად 
ახერხებს 
დასახატი 
ობიექტების 
სასურათე 
სიბრტყეზე 
კომპოზიციურ 
განაწილებას 
(კომპოზიციურ
ი ბალანსის და-
ცვას და ა.შ.) და   
ურთიერთ თა-
ნაფარდობის 
გადმოცემას 
 
0-2 

ფორმა/ 
მოცულობა 
 
რამდენად 
იცავს საგნის 
პროპორციებს 
და რამდენად 
ახერხებს მათი 
მოცულობის 
გადმოცემას 
შუქ-ჩრდილის 
საშუალებით 
 
 
 
 
 
 
0-2  

ფერი 
 
 
რამდენად 
შეესატყვისება 
ფერთა გამა 
დასახატ 
ობიექტებს, ან 
რამდენად 
შემოქმედე-
ბითად არის  
გადაწყვეტი-
ლი ფერის 
ამოცანა 
ნამუშევარში 
 
 
 
0-2 

ფაქტურა 
 
 
რამდენად 
ახერხებს 
დასახატი 
ობიექტების 
(საგნების, 
დრაპირების 
(ქსოვილის)) 
ფაქტურის 
გადმოცემას 
 
 
 
 
 
 
0-2  

სივრცე 
 
 
რამდენად 
ახერხებს 
სივრცის 
ეფექტის 
შექმნას 
(წინა პლანი, 
შუა პლანი, 
უკანა პლანი 
(ფონი)) 

 

 

 

0-2 

ქულათა 
მაქსიმალური 
რაოდენობაა  
10 

1.       
2.       
3.       
4.       
5       
6.       
7.       
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13.3 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების შემაჯამებელი დავალების შეფასების სქემა 
 

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება 
 
თარიღი:                  სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა:  

მოსწავლე შეფასების კრიტერიუმები 
შემაჯამებე- 

ლი ქულა 
 ორგანიზე- 

ბულობა (დროის 
ლიმიტის დაცვა, 
საჭირო 
აღჭურვილობის 
ქონა) 
 
 
 
 
 
 
0-1 

მასალის, ტექნიკის 
და მხატვრულ-
გამომსახველო– 
ბითი საშუა-
ლებების ფლობა 
 
 
 
 
 
 
 
0- 3  

შემოქმედები– 
თობა, 
ანუ რამდენად 
ეფექტურად 
იყენებს ტექნიკას, 
მასალას და 
მხატვრულ-
გამომსახველო- 
ბით ხერხებს 
ჩანაფიქრის 
გადმოსაცემად 
 
0- 4   

თანამშრომ–
ლობა 
ჯგუფური 
მუშაობის 
დროს 
 
 
 
 
 
 
 
0-2 

ქულათა 
მაქსიმალური 
რაოდენობაა 10 

1.      
2.      
3.      
4.      
5      
6.      
7.      
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ნიმუში N14 
შემაჯამებელი დავალება ზეპირმეტყველებაში 
 
დავალების პირობა:     
გაეცანით მოცემულ თვალსაზრისს და მოამზადეთ ზეპირი გამოსვლა, რომელშიც: 
ა) წარმოადგენთ თქვენს მოსაზრებას ამ თვალსაზრისთან დაკავშირებით;  
ბ) მოიყვანთ არგუმენტებსა და  მაგალითებს თქვენი მოსაზრების დასამტკიცებლად; 
გ) გამოიტანთ დასკვნას/დასკვნებს.  

ზეპირი გამოსვლის  მაქსიმალური დროა  5  წუთი. 
 

 ქულა კომენტარი 

პირობასთანშესაბამისობა   

იცავსდროისლიმიტს 0 - 1  

იცავსპირობისშინაარსობრივმოთხოვნებს(მოსაზრება, 
არგუმენტები, დასკვნა) 

0 - 0, 5 - 1  

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები   

გასაგებად აყალიბებს მოსაზრებას და თანამიმდევრულად 
ავითარებს მას 

0 – 1- 2  

მოჰყავს ადეკვატური არგუმენტები და მაგალითები 0 - 1- 2  

გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა 0 - 1  

ენობრივიუნარ-ჩვევები   

ადეკვატურად იყენებს ზეპირი მსჯელობისათვის 
დამახასიათებელ არავერბალურ  საშუალებებს (მაგ., 
ჟესტიკულაციას, ინტერვალს საუბარში, ხმის სხვადასხვა დონეს 
და ა.შ.) 

0-1  

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

0 - 1  

შემოქმედებითიუნარ-ჩვევები   

აქვს საინტერესო მოსაზრებები, მოჰყავს ორიგინალური 
არგუმენტები, მაგალითები 

0 - 1  

ქულათამაქსიმალურირაოდენობაა 10  

(ქულები მრგვალდება მთელის სიზუსტით) 
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ნიმუში N15 

ტექსტური ამოცანა, რომლის ამოხსნა მოითხოვს განტოლების შედგენას და ამოხსნას 

საფეხურები ქულა 

ამოცანის მონაცემების ორგანიზება  

ამოხსნისათვის საჭირო მონაცემების ამოკრეფა ამოცანის ტექსტიდან 0 - 1 

მონაცემების ორგანიზება და ისეთი ხერხით ჩაწერა, რომელიც აადვილებს ამოხსნის გზის 

მოძებნას 

0 - 1 

ადეკვატური აღნიშვნების შემოტანა  

საძიებელი სიდიდეების გამოყოფა 0 - 1 

საძიებელი სიდიდეებისათვის ასოითი აღნიშვნების შემოღება 0 - 1 

მათემატიკური ობიექტებისა და პროცედურებისათვის სწორი აღნიშვნების გამოყენება 

(მაგალითად: ფუნქციის, ალგებრული მოქმედების) 

0 - 1 

ამოხსნის გზის მოძებნა  

განტოლების შედგენის წინმსწრები მსჯელობა 0 - 1 

განტოლების შედგენა 0 – 1 

ამოხსნის გზის რეალიზება და პასუხის მიღება  

განტოლების ამოხსნის ხერხის მოძებნა 0 - 1 

განტოლების ამოხსნა და პასუხის მიღება 0 – 1 - 2 
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ნიმუში N16 
შემაჯამებელიდავალებაზეპირმეტყველებაში 
დავალებისპირობა: მოცემულსურათზედაყრდნობითშეადგინედამოყევიამბავი - რახდებოდასურათისგადაღებამდეორი-
სამისაათითადრედარამოხდაშემდეგ. დააზუსტეპერსონაჟთავინაობა, დაახასიათეისინი, გადმოეციამბები, 
მიუთითემოქმედებათათანამიმდევრობა, დროდაადგილი. საუბრისმინიმალურიდრო - 2 წუთი 
 

კრიტერიუმებისბადეზემოთმოცემულიშემაჯამებელი ზეპირი დავალებისათვის ქულები კომენტარი 

პირობასთან შესაბამისობა    

იცავსდროისლიმიტს 0 - 1  

იცავსპირობისშინაარსობრივმოთხოვნებს 0 - 1  

კომუნიკაციურიუნარ-ჩვევები    

თანამიმდევრულადაღწერს/გადმოსცემსმოქმედებებს 0 - 1  

განსაზღვრავსმოქმედებისდროსადასივრცეს 0 - 1  

ენობრივიუნარ-ჩვევები    

იყენებსნასწავლიდროისგამომხატველგრამატიკულკონსტრუქციებსადაენობრივფორმებს 0 - 1  

ადეკვატურადიყენებსზმნისწარსულიდროისგამომხატველფორმებს 0 - 1  

იყენებსნასწავლლექსიკას 0 - 1  

შემოქმედებითიუნარ-ჩვევები    

ავლენსფანტაზიისუნარს, ორიგინალურობას 0 - 1  

იჩენსგაბედულებასენობრივითვალსაზრისით 0 - 1  

ქულათამაქსიმალურირაოდენობა(10)   

  
  

http://ncp.ge/ge/termini?ajax=1&t=310?iframe=true&width=700&height=300
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ნიმუში N17 
მოთხოვნები, რომლებსაცუნდააკმაყოფილებდესშემაჯამებელი განმსაზღვრელი შეფასებისათვის განკუთვნილი 
დავალება 
• დავალებისთითოეულტიპსუნდაახლდესთავისიშეფასებისზოგადირუბრიკა; 
• ზოგადირუბრიკაუნდადაზუსტდესკონკრეტულიდავალებისპირობისადაგანვლილიმასალისგათვალისწინებით

; 
• 10 ქულაუნდაგადანაწილდესრუბრიკაშიშემავალკრიტერიუმებზე. 

 

შეფასების რუბრიკის შესაძლო ფორმა 

კლასი 

მოსწავლის სახელი, გვარი 

თემა 

დავალების პირობა 

შეფასების კრიტერიუმები      ქულები კომენტარი 

   

   

   

 

ნიმუში N18 

 

კრიტერიუმები ქულები 
(მაქსიმუმ  
ქულა) 

მკაფიოდიკითხებათამაშისალგორითმი; 0-2 

თამაშიაკმაყოფილებსდავალებისპირობას ( მაგ., კლავიატურისგამოყენებითთამაში, ტურებისარსებობათამაშში); 0-3 

თამაშისშექმნისდასაბოლოოპროდუქტისგაზიარებისმიზნითმოსწავლეიყენებსონლაინსაკომუნიკაციოსისტემებს 
(მაგ.: იმეილი, სოციალურიქსელი) 

0-3 

თამაშისშექმნისასმოსწავლეითვალისწინებსსაავტოროუფლებებთანდაპლაგიატთანდაკავშირებულისაკითხებს. 0-2 

 

  



52 
 

ნიმუში N19 

შემაჯამებელი დავალება წერით მეტყველებაში 
 

თემა - სტუმრად უცხო ქალაქში 

დავალების პირობა: 
დააკვირდისქემაზემონიშნულმარშრუტსდაწერილობითაუხსენიშენს სტუმარს, როგორმოვიდესშენამდე. 
ყურადღებამიაქციე!     

1. რომელიგზითარისუკეთესიწამოსვლა, შენამდეადვილადრომმოვიდეს?  
2. ურჩიე, რითჯობია, რომწამოვიდეს. 
3. მიუთითე, როგორმოვიდესშენამდე. 
4. შესთავაზესხვავარიანტიც. 

გამოიყენე! 

1. გირჩევ, უნდა, შეგიძლია 

2. თუ... ,მაშინ ... 

 სიტყვების მინიმალური რაოდენობა – 20 

შეფასების კრიტერიუმები ქულები  განმავითარებელი შეფასების 
კომენტარი 

პირობასთანშესაბამისობა   

იცავსსიტყვებისრაოდენობისქვედაზღვარს 0 - 1  

იცავსპირობისშინაარსობრივმოთხოვნებს(შეთავაზებულია 
გზის ორი ვარიანტი) 

0 - 1  

კომუნიკაციურიუნარ-ჩვევები   

სწორად არის ახსნილი პირველი გზა 0 - 1 -  2  

სწორად არის ახსნილი მეორე გზა 0 – 1 – 2  

ენობრივიუნარ-ჩვევები   

სწორადიყენებსზმნის ფორმებს 0 – 1 – 2  

სწორად იყენებსნასწავლლექსიკას 0  - 1 - 2  

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა                                      10  

 

10 ქულაზე მეტი შეფასების რუბრიკის გამოყენების შემთხვევაში, მიღებული ქულის 10 ქულიან 
სისტემაზე გადაყვანა ხდება შემდეგი პრინციპით:  მიღებული ქულა უნდა გამრავლდეს 10-ზე და 
გაიყოს მაქსიმალურ ქულაზე (მაგ. თუ შეფასების რუბრიკა არის 40 ქულიანი და მოსწავლემ მიიღო 
27 ქულა, ქულის კონვერტაცია ხდება შემდგი სახით: (27*10:40=6,75) 


