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მასწავლებელთა შეფასების სისტემის 
მნიშვნელობა 

 

მასწავლებელთა შეფასების სისტემის უმთავრესი მიზანია 
მოსწავლეთა შედეგების გაუმჯობესება მასწავლებლების 
უწყვეტი განვითარებისა და პროფესიული ზრდის საშუალებით. 
უწყვეტი განვითარება და პროფესიული ზრდა ითვალისწინებს 
მასწავლებლის საქმიანობის მონიტორინგს, გაანალიზებას,  
მონაცემებზე დაფუძნებული და ამომწურავი უკუკავშირის 
მიწოდებას.  
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სარგებელი  

მასწავლებლებისთვის 

სარგებელი  

დირექტორებისთვის 
  

ეფექტური, რეგულარული და 

კონსტრუქციული უკუკავშირი საკუთარ 

საქმიანობაზე 

  

რეგულარული რეფლექსია საკუთარ 

პრაქტიკაზე 

  

ადმინისტრაციის მხარდაჭერა პროფესიული 

განვითარების პროცესში 

  

თანამშრომლობა და პროფესიული დიალოგი 

ადმინისტრაციასთან და კოლეგა-

მასწავლებლებთან 

  

გაზრდილი პროფესიული კმაყოფილება 

  

პროფესიული ძალისხმევის გაზრდილი 

მოტივაცია 

  

პროფესიული მიღწევების აღიარება 

ადმინისტრაციის მიერ. 

  

 

სკოლის განვითარებისა და ხარისხის მართვის 

ეფექტური მექანიზმი 

  

სწავლა-სწავლების შესახებ ობიექტური 

ინფორმაციის მოპოვება 

  

ხარისხზე და მოსწავლეების წარმატებაზე 

ორიენტირებული ხედვის გაზიარება და 

დამკვიდრება სასკოლო საზოგადოებაში 

  

ინფორმირებული, მოსწავლეების ინტერესებზე 

ორიენტირებული და დასაბუთებული 

გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა 

  

პროფესიული განვითარებისა და სწავლა-

სწავლების შესახებ ექსპერტიზის გაღრმავება 

  

მასწავლებლების გაზრდილი 

ანგარიშვალდებულება   
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შიდა შეფასება გარე შეფასება 

 
 
 
 
 

სკოლის შეფასების ჯგუფი 
(დირექტორი, მოადგილე, 

ფასილიტატორი, კათედრის 
წევრი) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

გამოცდების ეროვნული ცენტრი 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

თვითშეფასე-
ბის კითხვარი 
და სამოქმედო 

გეგმა 

 
 
 

 
 
 

შიდა 
საგაკვეთილო 
დაკვირვება  

 
 
 
 

 
 
 

საგნის 
გამოცდა 

 
 
 
 

 
 
 

გარე 
საგაკვეთილო 
დაკვირვება  
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შიდა შეფასება 

 
 
 
 
 

სკოლის შეფასების ჯგუფი 
(დირექტორი, მოადგილე, 

ფასილიტატორი, კათედრის 
წევრი) 

 
 
 
 
 

 
 
 

თვითშეფასე-
ბის კითხვარი 
და სამოქმედო 

გეგმა 

 
 
 

 
 
 

შიდა 
საგაკვეთილო 
დაკვირვება  

 
 
 
 

G-PriEd-ის სკოლის ბაზაზე 
მასწავლებელთა 

შეფასების  მოდელი 

სიხშირე: ერთწლიანი ციკლი 

ფოკუსი: კითხვის და 
მათემატიკის სწავლება 

დაწყებით კლასებში 
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1. სასწავლო პროცესის 
დაგეგმვა 

2. კლასის მართვა  

3. სწავლება  

4. შეფასება 

6. პროფესიული ქცევა 

5. ოჯახთან და საზ-თან 
თანამშრომლობა 
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I. სასწავლო 

პროცესის 

დაგეგმვა 
 

მასწავლებელი ხელს უწყობს 

თითოეული მოსწავლის 

სწავლასა და განვითარებას 

სტანდარტის მიხედვით წლიური 

და თემატური სასწავლო 

გეგმების შემუშავებით, 

შესაბამისი გაკვეთილების 

დაგეგმვით და გაზომვადი 

სასწავლო მიზნების 

განსაზღვრით. 

 

 საგნობრივი სტანდარტის 

გათვალისწინება  

 თემატური გეგმების შემუშავება  

 შეფასების დაგეგმვა 

 სირთულეების განჭვრეტა 

 გაკვეთილების დაგეგმვა 

 მოსწავლეთა ჩართულობა 

 რესურსების გამოყენება 

 სწავლების დიფერენცირება 

 გარემოს დაგეგმვა  
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II. კლასის  

მართვა 
 

მასწავლებელი ხელს უწყობს 

თითოეული მოსწავლის 

სწავლასა და განვითარებას 

უსაფრთხო, მოწესრიგებული 

და პატივისცემაზე 

დაფუძნებული საკლასო 

გარემოს შექმნით. 

 მოსწავლეებთან დამოკიდებულება  

 ურთიერთპატივისცემის     

ხელშეწყობა 

 სოციალურ-ემოციური კლიმატი 

 საკლასო წესები  

 მოსწავლეთა პასუხისმგებლობა 

 დროის მართვა 

 დარღვევების პრევენცია  

 მოსწავლეთა წახალისება  
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III. სწავლება 
 

მასწავლებელი ხელს უწყობს 

თითოეული მოსწავლის 

სწავლასა და განვითარებას 

სწავლებით, რომელიც 

ეფუძნება მაღალ მოლოდინებს, 

უზრუნველყოფს ყველა 

მოსწავლის ჩართულობას და 

ითვალისწინებს მოსწავლეთა 

განსხვავებულ საჭიროებებს, 

ინტერესებსა და მზაობას. 

 

 უნარიანობა და ძალისხმევა  

 სასწავლო მიზნების გაცნობა  

 კავშირების დამყარება 

 მასალის წარდგენა 

 მეთოდების გამოყენება  

 მოსწავლეთა ჩართულობა 

 სწავლების დიფერენცირება  

 სწავლის შეჯამება  
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 IV. შეფასება 
 

მასწავლებელი ხელს უწყობს 

თითოეული მოსწავლის 

სწავლასა და განვითარებას (ა) 

სტანდარტის შესაბამისი 

შეფასების ინსტრუმენტების 

შექმნითა და ადმინისტრირებით; 

(ბ) მოსწავლეების შედეგების 

ანალიზით და ამ ინფორმაციის 

სწავლების გაუმჯობესების 

მიზნით გამოყენებით; (გ)  

მოსწავლეებისთვის სასარგებლო 

უკუკავშირის მიწოდებით. 

 დიაგნოსტიკური შეფასება  

 გაგების შემოწმება 

 მოსწავლეთა თვითშეფასება  

 მიღწევების აღიარება  

 შუალედური შეფასება  

 საჭიროებების მხარდაჭერა 

 შედეგების ანალიზი 

 რეფლექსია სწავლებაზე 
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V.საზოგადოებისა და 

ოჯახის ჩართულობა 

 
მასწავლებელი ხელს უწყობს 

თითოეული მოსწავლის 

სწავლასა და განვითარებას 

მშობლებსა და 

საზოგადოებასთან ეფექტური 

თანამშრომლობით. 

 

 მაღალი მოლოდინები  

 მოლოდინების გაცნობა  

 პოზიტიური კომუნიკაცია  

 ჩართულობის ხელშეწყობა 

 საშინაო დავალებები  

 დროული რეაგირება  

 შედეგების გაცნობა 

 კომუნიკაციის დამყარება  

 რესურსების გამოყენება  
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 VI. პროფესიული  

ქცევა 

 
მასწავლებელი ხელს უწყობს 

თითოეული მოსწავლის 

სწავლასა და განვითარებას 

ეთიკური, კულტურულად 

გათვითცნობიერებული, 

პროფესიული და 

თანამშრომლობითი 

პრაქტიკით. 

 

ზეპირი და წერილობითი 
კომუნიკაცია  
პუნქტუალობა და სიზუსტე 

მართებული განსჯა 

გუნდის წევრობა 

ლიდერობა  

ღიაობა რეკომენდაციებისადმი  

კოლეგებთან თანამშრომლობა 

პროფესიული ზრდა 
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შეფასების რუბრიკის დონეები  

1 – ვერ აკმაყოფილებს 

სტანდარტს 

2 – საჭიროებს 

გაუმჯობესებას 

3 - ეფექტური 4 – ძალიან 

ეფექტური 

მასწავლებლის 

სწავლების პრაქტიკა 

მნიშვნელოვნად 

ჩამორჩება 

მასწავლებლის 

პროფესიულ 

სტანდარტს. მსგავსი 

პრაქტიკა მიუღებელია 

სკოლისთვის და 

საჭიროებს 

საქმიანობის 

გაუმჯობესების გეგმის 

ერთობლივად 

შემუშავებას და 

მუდმივ მხარდაჭერას 

სასწავლო წლის 

განმავლობაში.    

მასწავლებლის 

სწავლების პრაქტიკა 

საჭიროებს 

მნიშვნელოვან 

გაუმჯობესებას, რადგან 

ვერ აკმაყოფილებს 

მასწავლებლის 

პროფესიული 

სტანდარტის 

მინიმალურ 

მოთხოვნებს. 

მასწავლებელმა, 

რომლის საქმიანობაც 

შეესაბამება რუბრიკის ამ 

დონეს,  უნდა იზრუნოს 

პროფესიულ 

განვითარებაზე და 

კვალიფიკაციის 

ამაღლებაზე.  

მასწავლებლის 

საქმიანობა 

აკმაყოფილებს 

მასწავლებლის 

პროფესიულ 

სტანდარტსა და 

მოლოდინებს. ამ 

დონეზე მყოფ 

მასწავლებლებს 

შეუძლიათ 

კმაყოფილნი იყვნენ 

საკუთარი 

კვალიფიკაციითა 

და საქმიანობით.  

  

  

მასწავლებელი 

განსაკუთრებულა

დ მაღალ დონეზე 

ასრულებს 

სტანდარტის 

თითოეულ 

მოთხოვნას.  
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1. ორიენტაცია 

2. დაგეგმვა და მიზნების შემუშავება 

3. დაკვირვება და მონაცემების შეგროვება 

4. მასწავლებლის თვითშეფასება 

5. წლიური შეფასება  

შეფასების პროცესის ძირითადი ეტაპები 



15 

1. ორიენტაცია 

• მასწავლებლის შეფასების მიზანი და მთავარი 
პრინციპები; 

• მოლოდინები მასწავლებლის საქმიანობის მიმართ; 
• მასწავლებლის შეფასების რუბრიკა და 

კრიტრიუმები; 
• მასწავლებლის შეფასების პროცედურები, 

სტრატეგიები და ინსტრუმენტები;  
• სკოლის დირექტორისა და მასწავლებლის 

მოვალეობები მასწავლებელთა შეფასების პროცესში.  

მასწავლებლის შეფასების პროცესის განრიგი.  
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2. დაგეგმვა და მიზნების შემუშავება 

• მასწავლებელი ს  მიერ პროფესიულ სტანდარტისა 
და მასწავლებლის შეფასების რუბრიკის გაცნობა; 
საკუთარ პრაქტიკაზე რეფლექსია;  რეფლექსიის 
კითხვარი;  

 
• მასწავლებლის რეფლექსიის შედეგების განხილვა  

დირექტორთან  ერთად;  პროფესიული 
განვითარების მიზნებზე შეთანხმება;  

 
• პროფესიული განვითარების ღონისძიებებზე და 

აქტივობებზე შეთანხმება.  
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3. დაკვირვება და მონაცემების შეგროვება  

• მასწავლებლის გაკვეთილზე დაკვირვება და 
უკუკავშირი;  

 
• მასწავლებლების დაკვირვება მასწავლებელთა 

სასწავლო ჯგუფებში და სხვა პროფესიულ 
გარემოში;  

 
• მასწავლებლის პორტფოლიოს ანალიზი.  
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4. მასწავლებლის თვითშეფასება  

 
• შეფასების რუბრიკა 
 
• ინფორმაციის ანალიზი  

o  გაკვეთილზე დაკვირვების ანგარიში და 
მიღებული უკუკავშირი 

o მასწავლებლის პორტფოლიოში მოთავსებული 
მასალების ანალიზი 

 
• ქულების მინიჭება  
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5. წლიური შეფასება   

• შეფასების რუბრიკა  
o  გაკვეთილზე დაკვირვების ანგარიში 
o მასწავლებელზე პროფესიულ გარემოში 

დაკვირვების ანალიზი 
o მასწავლებლის პორტფოლიოში მოთავსებული 

მასალების ანალიზი 
 
• ქულების მინიჭება  
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შეფასების ეტაპები  (2015-16 სასწ. 
წლისთვის) 

განრიგი  

1. ორიენტაცია  დეკემბერი 

2. დაგეგმვა და მიზნების შემუშავება  დეკემბერი-იანვარი 

3. დაკვირვება და მონაცემების 
შეგროვება  

იანვარი - მაისი 

4. მასწავლებლის თვითშეფასება  ივნისი 

5. წლიური შეფასება  ივნისი 
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მასწავლებელთა შეფასებისთვის ინფორმაციის 
შეგროვების ძირითადი სტრატეგიები  
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მასწავლებელთა შეფასებისთვის ინფორმაციის 
შეგროვების ძირითადი სტრატეგიები  
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რას უნდა დააკვირდეს 
დამკვირვებელი გაკვეთილზე? 
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რას ვაკვირდებით გაკვეთილზე? 

გაკვეთილის დაგეგმვა 

ფიზიკური გარემო 

სოც. და ფსიქ. გარემო 

მოსწავლეების ჩართულობა 

კლასის მართვა 

სწავლება და შეფასება 
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გაკვეთილის დაგეგმვა 

• დაგეგმილი აქვს თუ 
არა მასწავლებელს 
გაკვეთილი?  

• აქვს შემუშვებული 
გაკვეთილის მიზანი, 
მოსალოდნელი 
შედეგები, სწავლებისა 
და შეფასების 
სტრატეგიები?  

• მომზადებული აქვს 
გაკვეთილისთვის 
საჭირო სასწავლო 
რესურსები?  
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ფიზიკური გარემო 

• როგორ არის საკლასო გარემო ორგანიზებული?  

• მოწესრიგებულია საკლასო ოთახი?  

• როგორ არის მერხები განლაგებული?  

• რა თვალსაჩინოებებია გამოყენებული?  

• რა სასწავლო რესურსებს იყენებს მასწავლებელი? 

• საკლასო გარემოს  რომელი ელემენტები მიანიშნებს, 
რომ საკლასო ოთახში მიმდინარეობს სწავლა-
სწავლების აქტიური პროცესი?  

• შეესაბამება თუ არა საკლასო გარემო და რესურსები 
გაკვეთილის  მიზანს?  
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სოციალური და ფსიქოლოგიური გარემო 

• მასწავლებელი პატივისცემით ეპყრობა 
მოსწავლეებს?  

• როგორი მოლოდინები აქვს მასწავლებელს 
მოსწავლეების მიმართ?  

• მოსწავლეები თამამად გამოხატავენ საკუთარ 
მოსაზრებებს?  
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მოსწავლეების ჩართულობა  

• აინტერესებთ მოსწავლეებს გაკვეთილის თემა?  

• ყველა მოსწავლე მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში? 

• ახერხებს მასწავლებელი მოსწავლეების მიმართ 
ინდივიდუალური ყურადღების გამოჩენას?   

• იყენებს მასწავლებელი მრავალფეროვან სტრატეგიებს 
მოსწავლეების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად? 



» არის კლასში სწავლისათვის 

ხელსაყრელი გარემო? 

» შეინიშნება კლასში 

შეთანხმებული ქცევის 

წესების არსებობა?  

» ახერხებენ მოსწავლეები 

წესების დაცვას? 

» ახერხებს მასწავლებელი 

მოსწავლის არასასურველი 

ქცევის პრევენციას ან 

დროულად  აღმოფხვრას? 
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კლასის  მართვა  



• იცის მასწავლებელმა რას ასწავლის და რატომ? 

• იყენებს მასწავლებელი გაკვეთილის მიზანთან  

შესაბამის აქტივობებს? 

• ითვალისწინებს  მასწავლებელი მოსწავლეების 

საჭიროებებსა და მზაობას?  

• აფასებს მასწავლებელი მოსწავლეების მიერ სასწავლო 

მასალის ათვისებას? 

• ხელს უწყობს მასწავლებელი მაღალი სააზროვნო 

უნარების განვითარებას მოსწავლეებში?   
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სწავლება და შეფასება 
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ფორმალური  

 

 
გაუფრთხილებელი 

 

 

გაკვეთილზე დასწრება  
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ფორმალური გაუფრთხილებელი 

 
 
მიზანი  

მასწავლებლის სწავლების პრაქტიკის მონიტორინგი 
და შეფასება 

ფოკუსი: მასწავლებლის 
ზოგადი უნარიანობა და 
მზაობა  

ფოკუსი: მასწავლებლის 
ყოველდღიური პრაქტიკა 

ხანგრძლი-
ვობა 

45 წთ. 10-15 წთ. 

სიხშირე  მინიმუმ წელიწადში 1-ელ 
მაინც 

წელიწადში რამდენჯერმე  

 
ინფორმაცია 
დასწრების 
შესახებ 

დასწრება და მასთან 
დაკავშირებული 
ინფორმაცია 
შეთანხმებულია 
მასწავლებელთან  

მასწავლებელი წინასწარ 
არ ფლობს ინფორმაციას 
დასწრების შესახებ  
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ფორმალური გაუფრთხილებელი 

შოუს 
ეფექტი  

შესაძლებელია  ნაკლებად შესაძლებელია  

მასწ.  
შერჩევა  

თანაბარი (გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა)  

მონაცემების 
შეგროვება  

წინასწარ შემუშავებული 
დაკვირვების ფორმის 
მიხედვით  

ზოგადი სქემის მიხედვით  

ინფორმაცია 
გაკვეთილის 
კონტექსტზე 

სრული (წლიურ 
გეგმასთან მიმართება, 
მოსწავლეების მზაობა, და 
სხვა) 

ზოგადი ინფორმაცია 

დასწრების 
ფორმატი   

წინასწარი შეხვედრა + 
დასწრება + დასწრების 
შემდგომი შეხვედრა  

დასწრება + დასწრების 
შემდგომი შეხვედრა  
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ფორმალური დასწრების ციკლი  

 
 
 
 
 
 
 

წინასწარი 
შეხვედრა 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

დასწრება 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
დასწრების 
შემდგომი 
შეხვედრა 

 
 
 
 
 
 
 

გაუფრთხილებელი 
დასწრების ციკლი  
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      წინასწარი შეხვედრა 
 
• შინაარსი: რას ისწავლიან მოსწავლეები?  
 
• პროცესი: როგორ წარიმართება პროცესი? რა მეთოდებს 

და აქტივობებს გამოიყენებს? რას რესურსებს  
გამოიყენებს?  

 
• მოსწავლეების მახასიათებლები  
 
• შეფასება: როგორ გაიგებს მასწავლებელი რა ისწავლეს 

მოსწავლეებმა?  
 
• გაკვეთილზე დასწრების ფოკუსი: რაზე გაამახვილებს 

დირექტორი ყურადღებას?    
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უკუკავშირის შეხვედრა  
 
• მასწავლებლის რეფლექსია: როგორ ჩაიარა მასწავლებლის მიერ 

ჩატარებულმა გაკვეთილმა? განმეორებით რომ ატარებდეს 
გაკვეთილს, რას გააკეთებდა განსხვავებულად? რა მიაჩნია 
მასწავლებელს მისი გაკვეთილის ძლიერ მხარედ?  

• დირექტორის უკუკავშირი: რაში მდგომარეობს გაკვეთილის სამი 
ძლიერი მხარე? რაში მდგომარეობს გაკვეთილის ერთი სუსტი 
მხარე, რომლის გამოსწორებაზეც მასწავლებელმა უნდა 
გააგრძელოს მუშაობა? 

• დამაზუსტებელი შეკითხვები: სწავლების დროს რატომ მიიღო 
მასწავლებელმა ესა თუ ის გადაწყვეტილება? რა მოხდა და რატომ 
მოხდა?  

• სამომავლო გეგმები: რა შეიძლება გააკეთოს მასწავლებელმა 
სწავლების პრაქტიკის გაუმჯობესებისთვის? მომდევნო დასწრების 
დროს, რაზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება მასწავლებელმა და 
დირექტორმა?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



38 

მასწავლებელთა შეფასებისთვის ინფორმაციის 
შეგროვების ძირითადი სტრატეგიები  
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• მონაწილეობს მასწავლებელი პროფესიული განვითარების 
აქტივობებში? რა სახის აქტივობებში მონაწილეობს იგი?  

• ხელს უწყობს მასწავლებელი შეხვედრების აქტიურად 
წარმართვას?  

• უზიარებს მასწავლებელი საკუთარი სწავლების 
გამოცდილებასა და სირთულეებს კოლეგებს? ცდილობს თუ 
არა მათგან სასარგებლო ინფორმაციის მიღებასა და 
გამოყენებას? 

• იყენებს თუ არა მასწავლებელი კოლეგებთან 
თანამშრომლობის დროს მიღებულ ინფორმაციას სწავლების 
პროცესში?  

• კონსტრუქციულია მასწავლებელი კოლეგებთან 
თანამშრომლობის დროს? სცემს თუ არა მასწავლებელი 
პატივს კოლეგების განსხვავებულ მოსაზებებსა და 
შეხედულებებს? და სხვა.  
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მასწავლებელთა შეფასებისთვის ინფორმაციის 
შეგროვების ძირითადი სტრატეგიები  
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რა ინფორმაციას უნდა 
მოიცავდეს მასწავლებლის 
პორტფოლიო?  
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მასწავლებლის 

პრაქტიკის ამსახველი 

მასალა  

 

მოსწავლეების 

სწავლისა და შედეგების 

ამსახველი მასალა 

  

 

პროფესიულ 

აქტივობებში 

მონაწილეობის 

ამსახველი მასალა 

  წლიური სასწავლო 

გეგმა 

გაკვეთილის გეგმა 

შეფასების რუბრიკა 

სადიაგნოსტიკო  

ტესტი 

საბოლოო ტესტი 

ვიდეო გაკვეთილი  

შედეგების ანალიზი 

საკლასო ნამუშევრები  

ტესტები 

დაკვირვების ჩანაწერები 

პროექტები  

პრეზენტაციები 

ვიდეო გაკვეთილი   

გაკვეთილზე დასწრების 

ანგარიში 

განხილული სასწავლო 

სიტუაციები 

ერთობლივად 

დაგეგმილი გაკვეთილის 

გეგმა 

პრაქტიკული კლევის 

ანგარიში 

ტრენინგის სერთიფიკატი 

 

ვიდეო გაკვეთილი  

  

კოლეგის უკუკავშირი   
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