
 

 

 

მასწავლებლის შეფასების რუბრიკა 

 

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. 

 ძალიან ეფექტური (4) ეფექტური (3) 
 

საჭიროებს 

გაუმჯობესებას 

(2) 

ვერ აკმაყოფილებს 

სტანდარტს (1) 
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არის  საგნის 

ექსპერტი.  ფლობს 

უახლეს სამეცნიერო 

ინფორმაციას 

მოსწავლეების  

განვითარებისა და 

სწავლის 

თავისებურებების 

შესახებ. 

 

სრულფასოვნად 

ფლობს საგანს. 

კომპეტენტურია 

მოსწავლეების 

განვითარებისა და 

სწავლის 

თავისებურებების 

საკითხებში.  

ნაწილობრივ ფლობს 

საგანს. აქვს 

გარკვეული ცოდნა 

მოსწავლეების 

განვითარებისა და 

სწავლის 

თავისებურებების 

შესახებ. 

ცუდად ფლობს საგანს. 

აქვს მწირი ინფორმაცია 

მოსწავლეების 

განვითარებისა და 

სწავლის 

თავისებურებების 

შესახებ.  
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აქვს საგნის 

სწავლების 

დეტალური 

სასწავლო გეგმა, 

რომელიც შეესაბამება 

საგნობრივ 

სტანდარტს და 

უზრუნველყოფს 

მოსწავლეების მიერ  

სტანდარტის 

წარმატებით 

დაძლევას. 

  

გეგმავს სასწავლო 

წელს საგნობრივი 

სტანდარტების 

გათვალისწინებით. 

ნაწილობრივ 

ითვალისწინებს 

საგნობრივი 

სტანდარტის 

მოთხოვნებს სასწავლო 

წლის დაგეგმვის 

დროს.  

ნაკლებად იცნობს 

საგნობრივი 

სტანდარტების 

დოკუმენტს. არ აქვს 

წინასწარ შემუშავებული 

წლიური სასწავლო 

გეგმა.  
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შეიმუშავებს 

თემატურ სასწავლო 

გეგმებს, რომლებიც 

მოიცავს საგნობრივი 

სტანდარტის 

შესაბამის მთავარ 

სასწავლო მიზანს, 

შესაბამის სასწავლო 

ამოცანებს და ფარავს 

ბლუმის 

ტაქსონომიით 

გათვალისწინებულ 

უნარებს სხვადასხვა 

დონეზე. 

 

შეიმუშავებს თემატურ 

სასწავლო გეგმებს, 

რომელთა 

უმრავლესობა მოიცავს 

საგნობრივი 

სტანდარტის შესაბამის 

მთავარ სასწავლო 

მიზანს, შესაბამის 

სასწავლო ამოცანებს 

და ფარავს ბლუმის 

ტაქსონომიით 

გათვალისწინებულ 

უნარებს სხვადასხვა 

დონეზე. 

 

შეიმუშავებს თემატურ 

სასწავლო გეგმებს, 

რომლებიც 

გარკვეულწილად 

შეესაბამება საგნობრივ 

სტანდარტს და 

ითვალისწინებს მაღალ 

სააზროვნო უნარებზე 

მუშაობას. 

არ აქვს შემუშავებული 

თემატური სასწავლო 

გეგმები. ეპიზოდურად 

გეგმავს სწავლებას 

საგნობრივი 

სტანდარტის 

გათვალისწინებისა და 

მთავარი სასწავლო 

მიზნების განსაზღვრის 

გარეშე.  
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ვა
 ამზადებს 

დიაგნოსტიკურ, 

საკლასო, შუალედურ 

და შემაჯამებელ 

შეფასებებს 

მოსწავლეთა სწავლის 

მონიტორინგის 

მიზნით.  

 

გეგმავს საკლასო და 

თემატურ შეფასებებს 

მოსწავლეთა სწავლის 

შედეგების გაზომვის 

მიზნით.  

ქმნის თემატურ 

შეფასებებს სწავლების 

მსვლელობისას.  

ამზადებს შემაჯამებელ 

ტესტს მისი ჩატარების 

წინ.  
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 წინასწარ განჭვრეტს 

მოსწავლეებისთვის 

რთულ და 

დამაბნეველ 

საკითხებს და 

შეიმუშავებს მათი 

დაძლევისთვის 

საჭირო 

მრავალფეროვან 

სტრატეგიებს.  

 

წინასწარ განჭვრეტს 

მოსწავლეებისთვის 

რთულ და დამაბნეველ 

საკითხებს და 

შეიმუშავებს მათი 

დაძლევისთვის საჭირო 

სტრატეგიებს.  

აქვს ინფორმაცია 

რამდენიმე ტიპური 

სირთულის შეესახებ, 

რომლებიც შეიძლება 

მოსწავლეებს ჰქონდეთ 

სწავლის პროცესში. 

გეგმავს გაკვეთილს 

მოსწავლეებისთვის 

შესაძლო რთული და 

დამაბნეველი 

საკითხების 

გათვალისწინების 

გარეშე.  
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გეგმავს თითოეულ 

გაკვეთილს მკაფიო, 

გაზომვადი და 

მიღწევადი 

მიზნებით, 

რომლებიც სრულად 

შეესაბამება 

საგნობრივ 

სტანდარტს და 

თემატურ სასწავლო 

გეგმას.  

 

გეგმავს თითოეულ 

გაკვეთილს მკაფიო, 

გაზომვადი და 

მიღწევადი მიზნებით, 

რომლებიც შეესაბამება 

თემატურ სასწავლო 

გეგმას.  

 

გეგმავს გაკვეთილებს 

საგნის სწავლების 

ზოგადი მიზნების 

ნაწილობრივ 

გათვალისწინებით. 

გეგმავს გაკვეთილებს, 

რომელთა მიზანია 

სახელმძღვანელოში 

წარმოდგენილი მასალის 

დაფარვა.  
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გეგმავს რელევანტურ 

გაკვეთილებს,  

რომლებიც 

უპასუხებს 

თითოეული 

მოსწავლის 

ინტერესებსა და 

საჭიროებებს და 

რთავს აქტიური 

სწავლის პროცესში.  
 

გეგმავს რელევანტურ 

გაკვეთილებს,  

რომლებიც უპასუხებს 

მოსწავლეების 

უმრავლესობის 

ინტერესებსა და 

საჭიროებებს და რთავს 

აქტიური სწავლის 

პროცესში.  

 

გეგმავს გაკვეთილებს, 

რომლებიც 

ორიენტირებულია  

მოსწავლეების 

გარკვეული ნაწილის 

დაინტერესებასა და 

ჩართულობაზე. 

გეგმავს გაკვეთილებს, 

რომლებიც არ არის 

ორიენტირებული 

მოსწავლეების 

დაინტერესებასა და 

ჩართულობაზე.  
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 გეგმავს 

გაკვეთილებს, 

რომლებიც 

ითვალისწინებს  

მაღალი ხარისხის 

მულტიკულტურულ

ი სასწავლო 

მასალებისა და 

ტექნოლოგიების 

გამოყენებას.  

გეგმავს გაკვეთილებს, 

რომლებიც 

ითვალისწინებს 

სათანადო ხარისხის 

მულტიკულტურული 

სასწავლო მასალებისა 

და ტექნოლოგიების 

გამოყენებას. 

 

გეგმავს გაკვეთილებს, 

რომლებიც 

ითვალისწინებს კარგი 

და საშუალო ხარისხის 

სასწავლო მასალების 

გამოყენებას.  

გეგმავს გაკვეთილებს, 

რომლებიც 

ითვალისწინებს 

საშუალო  ან დაბალი 

ხარისხის სასწავლო 

რესურსების 

გამოყენებას.  
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გეგმავს აქტივობებს, 

რომლებიც 

ითვალისწინებს 

მოსწავლეების 

სწავლის 

საჭიროებებს, 

სტილსა და 

ინტერესებს.  

გეგმავს აქტივობებს, 

რომლებიც 

ითვალისწინებს 

მოსწავლეების 

გარკვეული ჯგუფის 

სწავლის საჭიროებებს, 

სტილსა და 

ინტერესებს. 

 

გაკვეთილის 

დაგეგმვის დროს 

მინიმალურად 

ითვალისწინებს 

მოსწავლეთა 

სპეციალურ 

საჭიროებებს.  

 

გაკვეთილის დაგეგმვის 

დროს არ იყენებს 

დიფერენცირების 

ელემენტებს.  
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გეგმავს ოთახის 

განლაგებას, 

მასალებს, 

თვალსაჩინოებებს 

სწავლისთვის 

მაქსიმალურად 

ხელსაყრელი 

გარემოს შექმნის 

მიზნით.  

გეგმავს ოთახის 

განლაგებას, მასალებს, 

თვალსაჩინოებებს 

გაკვეთილისა და 

თემატური სასწავლო 

გეგმის შესაბამისად.  

ოთახის განლაგება, 

მასალები, 

თვალსაჩინოებები 

ნაწილობრივ 

შეესაბამება 

გაკვეთილის მიზნებს. 

არ გეგმავს სათანადო 

გარემოს შექმნასა და 

თვალსაჩინოებების 

გამოყენებას.  

II. კლასის მართვა: მასწავლებელი ხელს უწყობს თითოეული მოსწავლის სწავლასა და განვითარებას 

უსაფრთხო, მოწესრიგებული და პატივისცემაზე დაფუძნებული საკლასო გარემოს შექმნით. 

 

ძალიან ეფექტური (4) ეფექტური (3) 

 

საჭიროებს 

გაუმჯობესებას 

(2) 

ვერ აკმაყოფილებს 

სტანდარტს (1) 
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მკაფიოდ და  

გასაგებად აცნობს 

მოსწავლეებს მათი 

ქცევის მიმართ 

მოლოდინებს. 

თანმიმდევრულად 

და მტკიცედ 

მოითხოვს 

მოსწავლეებისგან ამ 

მოლოდინების 

შესაბამის ქცევას. 

გასაგებად აცნობს 

მოსწავლეებს მათი 

ქცევის მიმართ 

მოლოდინებს. 

მოსწავლეებისგან 

მოითხოვს ამ 

მოლოდინების 

შესაბამის ქცევას. 

აცხადებს და საკლასო 

ოთახში აკრავს 

საკლასო ქცევის 

წესებსა და სანქციებს. 

ქმნის წესებსა და 

სანქციებს კონკრეტული 

შემთხვევებისთვის 

ეპიზოდურად. 



მო
სწ

ავ
ლ

ეე
ბ

თ
ან

 

დ
ამ

ო
კი

დ
ებ

უ
ლ

ებ
ა 

თითოეულ 

მოსწავლესთან აქვს 

თბილი, მზრუნველი, 

პატივისცემით 

განმსჭვალული და 

სამართლიანი 

დამოკიდებულება. 

ყველა მოსწავლესთან 

აქვს პოზიტიური 

ურთიერთობა. 

მოსწავლეების მიმართ 

არის სამართლიანი. 

პატივს სცემს მათ. 

მოსწავლეებთან აქვს 

პოზიტიური 

ურთიერთობა. 

მოსწავლეების 

უმრავლესობის მიმართ 

არის სამართლიანი. 

პატივს სცემს მათ 

უმრევლესობას და 

ინარჩუნებს 

პოზიტიურ 

ურთიერთობებს. 

პერიოდულად არის 

უხეში, უსამართლო 

მოსწავლეების მიმართ 

და უპატივცემულოდ 

ეპყრობა მათ და / ან 

ჰყავს ფავორიტი 

მოსწავლეები.   

უ
რ

თ
ი

ერ
თ

პა
ტ

ი
ვი

სც
ემ

ი
ს 

ხ
ელ

შე
წ

ყო
ბ

ა 

ქმნის პატივისცემაზე 

დაფუძნებულ 

ურთიერთობებს 

კლასში, რაც 

სრულიად 

გამორიცხავს 

სასწავლო პროცესის 

ხელისშემშლელ 

დისციპლინურ 

დარღვევებს. 

 

მოიპოვებს 

პატივისცემას  

მოსწავლეების 

უმრავლესობისგან. 

იშვიათად აქვს 

ადგილი სასწავლო 

პროცესის 

ხელისშემშლელ 

დისციპლინურ 

დარღვევებს. 

მოიპოვებს 

პატივისცემას 

ზოგიერთი  

მოსწავლისგან.  თუმცა 

კლასში ხშირად 

შეინიშნება 

დისციპლინური 

დარღვევები. 

მოსწავლეები არ სცემენ 

პატივს. საკლასო ოთახში 

ხშირად არის ქაოსური 

და არაუსაფრთხო 

გარემო.  

სო
ც

.-
ემ

ო
ც

ი
უ

რ
ი

 

კლ
ი

მა
ტ

ი
 

 

წარმატებით ახერხებს 

მოსწავლეებს შორის 

პოზიტიური 

ურთიერთობების 

ჩამოყალიბებასა და 

სოციალურ-

ემოციური უნარების 

განვითარებას. 

 

წაახალისებს 

მოსწავლეებს შორის 

პოზიტიურ 

ურთიერთობებს და 

ხელს უწყობს მათი 

სოციალური უნარების 

განვითარებას. 

ხშირად მიუთითებს 

მოსწავლეებს კარგი 

ქცევის 

აუცილებლობაზე და 

ილუსტრირებისთვის 

იყენებს არასათანადო 

ქცევის მოსწავლეებს. 

 

საჯაროდ აძლევს 

შენიშვნებს და კიცხავს 

დისციპლინური 

დარღვევების მქონე 

მოსწავლეებს.  

 

 

სა
კლ

ას
ო

 წ
ეს

ებ
ი

  

 

სასწავლო წლის 

დასაწყისშივე აცნობს 

მოსწავლეებს 

საკლასო  წესებს და 

უზრუნველყოფს მათ 

დაცვას  მთელი წლის 

განმავლობაში. 

 

მოსწავლეებს აცნობს 

საკლასო  წესებს და  

ეხმარება მათ დაცვაში 

მთელი წლის 

განმავლობაში. 

ცდილობს დანერგოს 

საკლასო წესები, 

თუმცა მოსწავლეების 

უმრავლესობა არ იცავს 

მათ. 

არ აცნობს მოსწავლეებს 

საკლასო წესებს. 

მუდმივად 

უკმაყოფილოა 

მოსწავლეების ქცევით. 

სჯის მოსწავლეებს. 

მო
სწ

ავ
ლ

ეთ
ა 

პა
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ხ
ი

სმ
გ

ებ
ლ

ო
ბ

ა 

უზრუნველყოფს 

თითოეული 

მოსწავლის მიერ 

საკუთარი ქცევის 

რეგულირებასა და 

საკუთარ ქმედებებზე 

პასუხისმგებლობის 

აღებას. 

 

მოსწავლეებს ასწავლის 

საკუთარი ქცევის 

რეგულირებასა და 

საკუთარ ქმედებებზე  

პასუხისმგებლობის 

აღებას.   

 

ცდილობს 

მოსწავლეებს ასწავლოს 

საკუთარი ქცევის 

რეგულირება, თუმცა 

მოსწავლეების 

უმეტესობა აღნიშნულს 

ვერ ახერხებს. 

ვერ ახერხებს 

მოსწავლეებში საკუთარი 

ქცევის რეგულირების 

უნარის გამომუშავებას. 



დ
რ

ო
ი

ს 
მა

რ
თ

ვა
 

 

ოსტატურად მართავს 

აქტივობებს და 

აქტივობებს შორის 

გადასვლებს, 

უზრუნველყოფს 

საგაკვეთილო დროის 

თითოეული წუთის 

სწავლება-

სწავლისთვის 

გამოყენებას. 

 

უზრუნველყოფს 

საგაკვეთილო დროის 

ეფექტურად 

გამოყენებას 

გაკვეთილის 

თანმიმდევრულად 

წარმართვითა და 

აქტოვობებს შორის 

გამართული 

გადასვლებით. 

ხანდახან 

არამიზნობრივად 

იყენებს საგაკვეთილო 

დროს ბუნდოვანი 

საკითხების, 

დისციპლინური 

დარღვევების, 

აქტივობებს შორის 

არაეფექტური 

გადასვლებისა და 

გაუთვალისწინებელი 

გარემოებების გამო. 

 

საგაკვეთილო დროის 

უმეტეს ნაწილს კარგავს 

კლასში წარმოქმნილ 

გაუგებრობებზე, 

დისციპლინურ 

დარღვევებსა და 

აქტივობებს შორის 

არათანმიმდევრულ 

გადასვლებზე. 
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გაკვეთილის 

მსვლელობის დროს 

აკონტროლებს 

კლასში არსებულ 

გარემოს და 

უზრუნველყოფს 

ნებისმიერი 

პრობლემის 

დასაწყისშივე 

აღკვეთას. 

 

გაკვეთილის 

მსვლელობის დროს 

აკონტროლებს კლასში 

არსებულ გარემოს და 

უზრუნველყოფს 

უმეტესი პრობლემის 

დასაწყისშივე 

აღკვეთას. 

ცდილობს აღკვეთოს 

დისციპლინის 

პრობლემები. თუმცა, 

პერიოდულად მცირე 

გადაცდომები 

მნიშვნელოვან 

დისციპლინურ 

დარღვევებს იწვევს. 

ვერ ახერხებს 

დისციპლინური 

პრობლემების შემჩნევასა 

და აღმოფხვრას. 

მო
სწ
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ლ

ეთ
ა 

 

წა
ხ

ალ
ი

სე
ბ

ა 

 

აქვს  შინაგანი 

მოტივაციის 

ამაღლების 

ეფექტური სისტემა, 

რომელსაც სრულად 

იზიარებენ 

მოსწავლეები. 

ეფექტურად იყენებს 

წახალისების 

სხვადასხვა მექანიზმს 

მოსწავლეთა 

თანამშრომლობის 

წახალისებისა და 

აღიარების მიზნით. 

იყენებს გარეგანი 

მოტივაციის 

ამაღლების 

მექანიზმებს 

მოსწავლეების 

თანამშრომლობისა და 

მათ მიერ წესების 

დაცვის ხელშეწყობის 

მიზნით. 

ეპიზოდურად იყენებს 

მხოლოდ გარეგანი 

მოტივაციის ამაღლების 

მექანიზმებს 

(მაგალითად, 

თავისუფალი დრო) და 

ვერ ახერხებს 

მოსწავლეების ქცევების 

გაუმჯობესებას. 

 

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. 

 

ძალიან ეფექტური (4) ეფექტური (3) 

 

საჭიროებს 

გაუმჯობესებას 

(2) 

ვერ აკმაყოფილებს 

სტანდარტს (1) 

მა
ღ

ალ
ი

  

მო
ლ

ო
დ

ი
ნე

ბ
ი

  

 

აქვს მაღალი 

მოლოდინები 

თითოეული 

მოსწავლის მიმართ. 

სჯერა, რომ ყველა 

მოსწავლე შეძლებს 

სასწავლო მასალის 

დაუფლებას.  

 

მოსწავლეებს 

უზიარებს თავის 

მოლოდინებს: “ეს 

ძალიან 

მნიშვნელოვანია, 

თქვენ შეგიძლიათ 

სწავლა და არ ვაპირებ 

სხვა ვითარებასთან 

შეგუებას”.  

მოსწავლეებს უხსნის, 

რომ ამ საგნის სწავლა 

მნიშვნელოვანია და 

ამიტომ ბეჯითად 

უნდა ისწავლონ.  

 

 

თვლის, რომ ზოგიერთ 

მოსწავლეს არ შეუძლია 

მასალის ათვისება და 

აღარ ცდილობს მათი 

სწავლის შედეგების 

გაუმჯობესებას. 



უ
ნა

რ
ი

ან
ო

ბ
ა 

vs
 ძ

ალ
ი

სხ
მე

ვა
 

მოსწავლეებს 

არწმუნებს, რომ 

ყველას აქვს 

განვითარებისა და 

გაუმჯობესების 

პოტენციალი: “არ 

შეგეშინდეთ 

რისკების, ისწავლეთ 

თქვენი 

შეცდომებიდან, არ 

დაიშუროთ 

ძალისხმევა და 

აუცილებლად 

მიაღწევთ მაღალ 

შედეგებს”.   

 

მოსწავლეებს 

არწმუნებს, რომ 

მთავარია არა 

თანდაყოლილი 

უნარიანობა, არამედ 

ეფექტური შრომა და 

ძალისხმევა.  

არ ცდილობს 

შეცვალოს 

მოსწავლეების მცდარი 

რწმენა თანდაყოლილი 

უნარიანობის შესახებ.  

 

მოსწავლეებში ამყარებს 

მცდარ რწმენას 

თანდაყოლილი 

უნარიანობის შესახებ: 

ზოგს შეუძლია, ზოგს კი 

- არა. 

სა
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ი
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ი
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მოსწავლეებს 

ზუსტად აცნობს 

სასწავლო მიზნებსა 

და მოლოდინებს 

მთავარი საძიებო 

შეკითხვების, 

მიზნების, 

რუბრიკების, 

სანიმუშო 

ნამუშევრების 

გაზიარებითა და 

კლასში გამოკვრით. 

თითქმის ყველა 

მოსწავლეს შეუძლია 

ამ მიზნებისა და 

მოლოდინების 

შესახებ საუბარი.  

 

მოსწავლეებს მკაფიოდ 

აცნობს სასწავლო 

მიზნებსა და 

მოლოდინებს 

კონრეტული სასწავლო 

თემისა თუ 

გაკვეთილების 

მიზნების გაზიარებითა 

და კლასში გამოკვრით.  

მოსწავლეებს აცნობს 

თითოეული 

გაკვეთილის მიზანს.  

სწავლების დასაწყისში 

მოსწავლეებს არ აწვდის 

ინფორმაციას მათი 

სასწავლო მიზნებისა და 

აკადემიური 

მოლოდინების შესახებ.  

კა
ვშ

ი
რ

ებ
ი

ს 
დ

ამ
ყა

რ
ებ

ა 
 

უზრუნველყოფს 

თითოეული 

მოსწავლის სასწავლო 

თემითა და 

გაკვეთილით 

დაინტერესებას 

წინარე ცოდნისა და 

გამოცდილების 

გააქტიურებით, 

სასწავლო 

მასალასთან 

დაკავშირებით.  

 

ააქტიურებს 

მოსწავლის წინარე 

ცოდნას და ავლებს 

კავშირს თითოეულ 

გაკვეთილთან, რაც 

ხელს უწყობს 

მოსწავლეების 

დაინტერესებას.  

იშვიათად ახერხებს 

მოსწავლეების საგნით 

დაინტერესებას  მათ 

წინარე ცოდნასა და 

გამოცდილებასთან 

სასწავლო მასალის   

დაკავშრების გზით. 

იშვიათად ახერხებს 

მოსწავლეების 

დაინტერესებას 

სასწავლო თემით და 

კავშირების გავლებას 

მათ ცხოვრებისეულ 

გამოცდილებასთან.  

მა
სა

ლ
ი

ს 
წა

რ
დ

გ
ენ

ა სასწავლო მასალას 

წარადგენს მკაფიოდ, 

ნათლად, კარგად 

შერჩეული 

მაგალითების 

გამოყენებით.  

 

სასწავლო მასალის 

წარდგენის დროს 

განმარტავს ბუნდოვან 

საკითხებს ნათლად. 

იყენებს მაგალითებს.  

მასალის წარდგენის 

დროს   ზოგჯერ 

იყენებს გაუგებარ და 

დამაბნეველ 

მსჯელობას.  

მასალის წარდგენის 

დროს ხშირად იყენებს 

გაუგებარ და 

დამაბნეველ მსჯელობას. 



მე
თ

ო
დ

ებ
ი

ს 
გ

ამ
ო

ყე
ნე

ბ
ა 

 
იყენებს 

მრავალფეროვან,  

მიზნობრივად 

შერჩეულ ეფექტურ 

სტრატეგიებს, 

შეკითხვებს, 

მასალებს, 

ტექნოლოგიებსა და 

დაჯგუფების 

მეთოდებს 

მოსწავლეთა სწავლის 

პროცესის 

სრულყოფის მიზნით.  

 

იყენებს ეფექტურ 

სტრატეგიებს, 

შეკითხვებს, მასალებს, 

ტექნოლოგიებსა და 

დაჯგუფების 

მეთოდებს 

მოსწავლეთა სწავლის 

ხელშეწყობის მიზნით. 

იყენებს მცირე 

რაოდენობის 

სტრატეგიებს, 

შეკითხვებს, მასალებს, 

ტექნოლოგიებსა და 

დაჯგუფების 

მეთოდებს. 

მასწავლებლის 

აღნიშნული მცდელობა 

ყოველთვის თანაბრად 

წარმატებული არ არის.  

იყენებს ერთი ან ორი 

სახის სწავლების 

სტრატეგიასა და 

მასალებს. ვერ ახერხებს 

მოსწავლეთა 

უმრავლესობის სწავლის 

პროცესის ხელშეწყობას.  

 

 

მო
სწ

ავ
ლ

ეთ
ა 

ჩა
რ

თ
უ

ლ
ო

ბ
ა 

უზრუნველყოფს 

თითქმის ყველა 

მოსწავლის 

ჩართულობას 

ფოკუსირებულ 

აქტივობებში, 

აქტიური და 

პრობლემაზე 

დაფუძნებული 

სწავლის პროცესში.   

 

ხელს უწყობს 

მოსწავლეების 

აზროვნებას, 

მსჯელობას, 

დისკუსიას,  ნასწავლი 

იდეებისა და უნარების 

გამოყენებას.  

ცდილობს ყველა 

მოსწავლის ჩართვას 

საგაკვეთილო 

პროცესში, თუმცა 

ყველა მოსწავლე არ 

არის ჩართული.  

ძირითადად აქვს 

ლექციური ტიპის 

გაკვეთილი ან 

მოსწავლეებს ამუშავებს 

სახელმძღვანელოსა და 

სამუშაო ფურცლებზე.  

სწ
ავ

ლ
ებ

ი
ს 

დ
ი

ფ
ერ

ენ
ც

ი
რ

ებ
ა 

 

იყენებს 

დიფერენცირების,სკა

ფოლდინგის 

მეთოდებსა და 

თანატოლთა 

ურთიერთსწავლებას 

თითოეული 

მოსწავლის მიერ 

სტანდარტით 

გათვალისწინებული 

სასწავლო შედეგების 

მიღწევის მიზნით.  
 

იყენებს 

დიფერენცირების,  

სკაფოლდინგის 

მეთოდებსა და 

თანატოლების 

ურთიერთსწავლებას 

მოსწავლეთა 

უმრავლესობის 

აკადემიური 

საჭიროებებზე 

რეაგირების მიზნით.  

ცდილობს 

გაითვალისწინოს და 

სათანადო რეაგირება 

მოახდინოს 

მოსწავლეთა სასწავლო 

საჭიროებებზე, თუმცა 

ყოველთვის ვერ 

ახერხებს.  

ვერ ახერხებს სწავლების 

დიფერენცირებასა და 

სირთულეების მქონე 

მოსწავლეების 

საჭიროებებზე 

რეაგირებას.  

სწ
ავ

ლ
ი

ს 
შ

ეჯ
ამ

ებ
ა 

 

ყოველთვის ეხმარება 

მოსწავლეებს 

შესწავლილი 

საკითხის შეჯამებასა 

და გათავისებაში, 

რეალურ 

საყოფაცხოვრებო 

სიტუაციებსა თუ 

განსხვავებულ 

კონტექსტში 

გამოყენებაში.  
 

ეხმარება მოსწავლეებს 

შესწავლილი საკითხის 

შეჯამებასა და 

განსხვავებულ 

კონტექსტში 

გამოყენებაში.  
 

პერიოდულად აჯამებს 

გაკვეთილს და სთხოვს 

მოსწავლეებს იფიქრონ 

ცოდნის გამოყენების 

სხვადსახვა გზაზე.  

გაკვეთილებს ასრულებს 

შესწავლილი საკითხის 

შეჯამებისა და 

განსხვავებულ 

კონტექსტში გამოყენების 

გარეშე.  

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. 



 
ძალიან ეფექტური (4) ეფექტური (3) 

 
საჭიროებს 

გაუმჯობესებას 

(2) 

ვერ აკმაყოფილებს 

სტანდარტს (1) 

შ
ეფ

ას
ებ

ი
ს 

კრ
ი

ტ
ერ

ი
უ

მე
ბ

ი
 მოსწავლეებს 

რეგულარულად 

აცნობს  კარგი 

ნამუშევრების 

კრიტერიუმებს,  

შეფასების რუბრიკებს 

და სხვადასხვა 

დონეზე 

შესრულებულ 

ნამუშევრებს. 

 

მოსწავლეებს აცნობს 

დამაკმაყოფილებელი 

ნამუშევრების 

კრიტერიუმებს, 

რუბრიკებისა და 

ნამუშევრების 

მაგალითების 

ჩათვლით.  

მოსწავლეებს აცნობს 

მათი ნამუშევრების 

რამდენიმე 

აუცილებელ 

მახასიათებელს.  

ფიქრობს, რომ 

მოსწავლეებმა უნდა 

იცოდნენ ან თვითონ 

მიხვდნენ მათი 

ნამუშევრების შეფასების 

კრიტერიუმებს.  

დ
ი

აგ
ნო

სტ
ი

კუ
რ

ი
 შ

ეფ
ას

ებ
ა 

 

სწავლების 

დასაწყისში 

მოსწავლეებს 

უტარებს კარგად 

შემუშავებულ 

დიაგნოსტიკურ 

შეფსებას. მიღებულ 

ინფორმაციას იყენებს 

სწავლების 

დაგეგმვისა და 

გაუმჯობესებისთვის.  

 

სწავლების დასაწყისში 

ახდენს მოსწავლეების 

ცოდნისა და უნარების 

დიაგნოსტირებას. 

შეფასების შედეგებს 

გარკვეულწილად 

ითვალისწინებს 

სწავლების 

დაგეგმვისთვის.  

თითოეული სასწავლო 

თემის დაწყების წინ 

ატარებს ზედაპირულ 

შეფასებას (მაგ., ვიცი, 

მინდა ვიცოდე, 

ვისწავლე).  

სწავლებას იწყებს 

მოსწავლეთა ცოდნისა 

და უნარების 

დიაგნოსტირების 

გარეშე.  

გ
აგ

ებ
ი

ს 
შე

მო
წმ

ებ
ა 

იყენებს 

მრავალფეროვან 

სტრატეგიებს 

მოსწავლეთა გაგების 

შემოწმების მიზნით. 

დაუყოვნებლივ 

იღებს ზომებს 

არსებული 

გაუგებრობების 

დროულად 

აღმოფხვრის მიზნით. 

 

ხშირად ამოწმებს 

მოსწავლეების მიერ 

სასწავლო საკითხების 

გაგებას. დაბნეულობის 

შემთხვევაში 

მოსწავლეებს 

აღმოუჩენს სათანადო 

მხარდაჭერას.  

იყენებს მეტ-ნაკლებად 

ეფექტურ მეთოდებს 

სწავლების პროცესში 

მოსწავლეების გაგების 

შემოწმების მიზნით.  

იყენებს არაეფექტურ 

მეთოდებს მოსწავლეთა 

გაგების დონის 

შემოწმების მიზნით 

(მაგ.,: ყველამ გაიგო 

ახსნილი მასალა?). 

 

მო
სწ

ავ
ლ

ეთ
ა 

 

თ
ვი

თ
შ

ეფ
ას

ებ
ა 

მოსწავლეებს 

შესაძლებლობას 

აძლევს დაისახონ 

ამბიციური სასწავლო 

მიზნები, 

რეგულარულად 

შეაფასონ საკუთარი 

სწავლის პროცესი და 

პასუხისმგებლობა 

აიღონ აკადემიური 

მოსწრების 

გაუმჯობესებაზე.  
 

მოსწავლეებს 

შესაძლებლობას 

აძლევს დაისახონ  

სასწავლო მიზნები, 

რეგულარულად 

შეაფასონ საკუთარი 

სწავლის პროცესი და 

აკადემიური მოსწრება.  

მოსწავლეებისგან 

მოითხოვს მათი 

ნამუშევრების ნახვასა 

და გაანალიზებას, 

სუსტი მხარეების 

გაუმჯობესებაზე 

ზრუნვას.  

მოსწავლეებს აძლევს 

შესაძლებლობას 

გადავიდნენ ერთი 

სასწავლო თემიდან 

მეორეზე საკუთარი 

ნამუშევრების 

შეფასებისა და 

არსებული პრობლემების 

გამოსწორების გარეშე.  



მი
ღ

წე
ვე

ბ
ი

ს 
 

აღ
ი

არ
ებ

ა 

ხშირად გამოფენს 

მოსწავლეების 

ნამუშევრებს 

შეფასების 

რუბრიკებთან ერთად 

მათი მოტივირების, 

პროგრესისა და 

ძალისხმევის 

აღიარების მიზნით.   

 

ხშირად გამოფენს 

მოსწავლეების 

ნამუშევრებს, რათა 

თვალსაჩინო გახადოს 

მათი პროგრესი 

სტანდარტთან 

მიმართებით.  

გამოფენს უმაღლესი 

შეფასების მქონე 

ნამუშევრებს.  

იშვიათად ან არასდროს 

გამოფენს მოსწავლეების 

ნამუშევრებს.  

შ
უ

ალ
ედ

უ
რ

ი
 შ

ეფ
ას

ებ
ებ

ი
 

თანამშრომლობს 

კოლეგებთან და 

შუალედური 

შეფასებებიდან 

მიღებულ 

ინფორმაციას 

დროულად იყენებს 

სწავლების 

გაუმჯობესების, 

განმეორებითი 

სწავლებისა და 

აკადემიური 

სირთულეების მქონე 

მოსწავლეების 

მხარდაჭერისთვის. 

 

შუალედური 

შეფასებებიდან 

მიღებულ 

ინფორმაციას 

დროულად იყენებს 

სწავლების 

გაუმჯობესების, 

განმეორებითი 

სწავლებისა და 

აკადემიური 

სირთულეების მქონე 

მოსწავლეების 

საჭიროებებზე 

რეაგირებისთვის.  

ტესტებს უბრუნებს 

მოსწავლეებს და 

განიხილავს რამდენიმე 

პრობლემურ საკითხს.  

მოსწავლეებს 

დაგვიანებით აცნობს 

ტესტების შედეგებს. 

სწავლებას განაგრძობს 

მონაცემთა 

გაანალიზებისა და 

მოსწავლეების 

საჭიროებებზე 

რეაგირების გარეშე.  

სა
ჭ

ი
რ

ო
ებ

ებ
ი

ს 
 

მხ
არ

დ
აჭ

ერ
ა 

 

თანმიმდევრულად 

და 

ინდივიდუალურად 

მუშაობს აკადემიური 

სირთულეების მქონე 

ყველა 

მოსწავლესთან, რათა 

თითოეულმა 

მათგანმა შეძლოს 

დამაკმაყოფილებელი 

შედეგის ჩვენება.  

პასუხისმგებლობას 

იღებს აკადემიური 

სირთულეების მქონე 

მოსწავლეებზე და 

სთავაზობს დამატებით 

მხარდაჭერას 

შედეგების 

გაუმჯობესების 

მიზნით.  
 

ტესტებში 

არადამაკმაყოფილებე

ლი შედეგების მქონე 

მოსწავლეებს 

სთავაზობს დამატებით 

სასწავლო დროს და 

აძლევს ტესტების 

განმეორებით 

ჩაბარების 

შესაძლებლობას.  

ტესტებში 

არადამაკმაყოფილებელი 

შედეგების მქონე 

მოსწავლეებს არ აძლევს 

გაუმჯობესების 

შესაძლებლობას. 

აგრძელებს სწავლებას, 

რათა შეძლოს სასწავლო 

პროგრამის ყველა 

საკითხის დაფარვა 

კლასთან.  

 

შ
ედ

ეგ
ებ

ი
ს 

 

ან
ალ

ი
ზ

ი
 

 

კოლეგებთან ერთად 

აანალიზებს 

მოსწავლეების 

შეფასების შედეგებს, 

გამოაქვს სათანადო 

დასკვნები,  

შეიმუშავებს 

სწავლების 

გაუმჯობესების 

მოკლევადიან და 

გრძელვადიან 

მიზნებსა და 

სტრატეგიებს.  

 

აანალიზებს შეფასების 

შედეგებს, გამოაქვს 

დასკვნები და 

უზიარებს 

მოსწავლეებს.  
 

ინიშნავს 

მოსწავლეების  

შედეგებსა და ზოგად 

ტენდენციებს 

მომავალში 

გასათვალისწინებლად.  

 
 

ინიშნავს შეფასებების 

შედეგებსა და ნიშნებს. 

ანალიზის გარეშე 

აგრეძელებს სასწავლო 

პროცესს. შეფასების 

შედეგებს იყენებს 

მხოლოდ ნიშნების 

დაწერის ან წლიური 

შემაჯამებელი 

კომენტარის მომზადების 

მიზნით. 



რ
ეფ

ლ
ექ

სი
ა 

 

სწ
ავ

ლ
ებ

აზ
ე 

 

კოლეგებთან 

განიხილავს და 

აანალიზებს 

ჩატარებული 

სამუშაოს ეფექტურ 

და ნაკლებად 

ეფექტურ მხარეებზე, 

მუდმივად ზრუნავს 

სწავლების 

გაუმჯობესებაზე.  

 

 

განიხილავს და 

აანალიზებს 

ჩატარებული 

გაკვეთილებისა და 

სასწავლო თემების 

ეფექტურობას, 

ზრუნავს სწავლების 

გაუმჯობესებაზე.  

სასწავლო თემის და/ან 

სემესტრის დასასრულს 

აანალიზებს 

ჩატარებულ სამუშაოს.  
 

წარუმატებელი 

სწავლების შემთხვევაშიც 

კი არ აანალიზებს 

საკუთარ პრაქტიკას და 

არ ცდილობს მის 

გაუმჯობესებას.  

V. ოჯახთან და საზოგადოებასთან თანამშრომლობა: მასწავლებელი ხელს უწყობს თითოეული მოსწავლის 

სწავლასა და განვითარებას მშობლებსა და საზოგადოებასთან ეფექტური თანამშრომლობით. 

 

ძალიან ეფექტური (4) ეფექტური (3) 
 

საჭიროებს 

გაუმჯობესებას 

(2) 

ვერ აკმაყოფილებს 

სტანდარტს (1) 

ო
ჯ

ახ
ი

ს 
 

პა
ტ

ი
ვი

სც
ემ

ა 

 

ყოველთვის 

პატივისცემით ეპყრობა 

ოჯახებისა და თემის 

კულტურასა და 

ღირებულებებს.  
 

პატივისცემით ეპყრობა 

მშობლებს, ოჯახების 

განსხვავებულ 

კულტურასა და 

ღირებულებებს. 

 

ცდილობს 

პატივისცემით 

მოეპყრას მოსწავლეთა 

ოჯახების კულტურასა 

და ღირებულებებს, 

თუმცა ყოველთვის ვერ 

ახერხებს.  

ხშირად იჩენს 

უპატივცემულობას 

მისი მოსწავლეების 

ოჯახების კულტურისა 

და ღირებულებების 

მიმართ.  

 

მა
ღ

ალ
ი

  

მო
ლ

ო
დ

ი
ნე

ბ
ი

 

თითოეულ მშობელს 

აჩვენებს, რომ იგი 

კარგად იცნობს მისი 

შვილის აკადემიურ 

შესაძლებლობებს და 

სჯერა მისი მაღალი 

აკადემიური 

მიღწევების.  

 

მშობლებს  აჩვენებს, 

რომ იგი  

დაინტერესებულია 

მათი შვილების 

წარმატებით და სჯერა 

მათი აკადემიური 

შესაძლებლობების.  

 

მშობლებს აჩვენებს, 

რომ იგი ზრუნავს მათ 

შვილებზე და სურს, 

რომ ყველა იყოს 

წარმატებული.   

მშობლებს არ 

უზიარებს 

ინფორმაციას 

ინდივიდუალური 

მოსწავლის შესახებ და 

არ გამოხატავს  მათი 

აკადემიური 

წარმატებით 

დაინტერესებას.   

მო
ლ

ო
დ

ი
ნე

ბ
ი

ს 
 

გ
აც

ნო
ბ

ა 

მშობლებს გარკვევით,  

მათთვის გასაგებ ენაზე 

აწვდის ინფორმაციას 

მათი შვილების  

სწავლასა და ქცევასთან 

დაკავშირებული 

მოლოდინების შესახებ. 

უზიარებს სანიმუშო 

ქცევისა და 

ნამუშევრების 

მაგალითებს. 

 

მშობლებს გარკვევით 

აწვდის ინფორმაციას 

მათი შვილების  

სწავლასა და ქცევასთან 

დაკავშირებული 

მოლოდინების შესახებ.  

 

მოსწავლეებს სახლში 

ატანს საკლასო ქცევის 

წესების ჩამონათვალს 

და საგნის სასწავლო 

პროგრამას (სილაბუსს).  

არ აწვდის მშობლებს 

ინფორმაციას 

მოსწავლეების 

სწავლასა და ქცევასთან 

დაკავშირებული 

მოლოდინების შესახებ.  

 

 

 



პო
ზ

ი
ტ

ი
უ

რ
ი

  

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ა 

მშობლებს, პირველ 

რიგში, აწვდის 

პოზიტიურ 

ინფორმაციას მათი 

შვილების შესახებ. 

შემდეგ კი 

აუცილებლად 

უზიარებს პრობლემურ 

საკითხებს (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში).  

 

მშობლებს დროულად 

აწვდის  ინფორმაციას 

მოსწავლეების 

ქცევასთან ან 

აკადემიურ 

მოსწრებასთან 

დაკავშირებული 

პრობლემების შესახებ. 

ასევე უზიარებს 

სიახლეებს მათ 

წარმატებებებზე. 

მშობლებს აწვდის 

ინფორმაციას 

მოსწავლეების 

ქცევასთან ან 

აკადემიურ 

მოსწრებასთან 

დაკავშირებული 

პრობლემების შესახებ. 

იშვიათად უზიარებს 

სიახლეებს მათ 

წარმატებებზე. 

 

იშვიათად აწვდის 

მშობლებს პოზიტიურ 

ან ნეგატიურ 

ინფორმაციას 

მოსწავლეების ქცევის 

ან აკადემიური 

მოსწრების შესახებ. 

ჩა
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თ
უ

ლ
ო

ბ
ი
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ხ
ელ

შე
წ

ყო
ბ
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ხშირად აძლევს 

მშობლებს სასკოლო 

სასწავლო პროგრამის 

მხარდაჭერისა და 

გამდიდრების 

შესაძლებლობას.  

 

 

 

მშობლებს აწვდის 

ინფორმაციას 

სასწავლო პროგრამისა 

და  

იმ სტრატეგიების 

შესახებ, რომელთა 

საშუალებითაც 

შეძლებენ შვილების 

დახმარებას სწავლის 

პროცესში.  

 

მშობლებს 

პერიოდულად 

უგზავნის 

ინფორმაციას იმის 

შესახებ, თუ როგორ  

დაეხმარონ შვილებს 

სწავლის პროცესში. 

არასდროს ან ძალიან 

იშვიათად აწვდის 

მშობლებს რჩევებს 

იმის შესახებ, თუ 

როგორ დაეხმარონ 

შვილებს სწავლის 

პროცესში.  

 

 

 

სა
ში

ნა
ო

 დ
ავ

ალ
ებ

ებ
ი

 

მოსწავლეებს აძლევს 

საინტერესო საშინაო 

დავალებებს. 

უზრუნველყოფს 

საშინაო დავალებების 

თითქმის 100%-იან 

შესრულებას. 

მოსწავლეებს აწვდის 

დროულ და 

სასარგებლო 

უკუკავშირს 

შესრულებულ 

დავალებაზე.  

 

მოსწავლეებს აძლევს 

შესაბამის საშინაო 

დავალებას, 

მოსწავლეებს აკისრებს 

პასუხისმგებლობას 

მათ შესრულებაზე და 

უბრუნებს უკუკავშირს.  

მოსწავლეებს აძლევს 

საშინაო დავალებას. 

აღრიცხავს 

დავალებების 

შესრულებას. 

იშვიათად იღებს 

ზომებს, რათა ყველა 

მოსწავლემ შეასრულოს 

დავალება. იშვიათად 

უბრუნებს 

მოსწავლეებს 

უკუკავშირს.  

მოსწავლეებს აძლევს 

საშინაო დავალებას, 

თუმცა არ აქვს მათი 

მხრიდან შესრულების 

მოლოდინი. არ იღებს 

ზომებს, რათა 

მოსწავლეებმა 

შეასრულონ  

დავალება.  

დ
რ

ო
უ

ლ
ი

 რ
ეა

გ
ი

რ
ებ

ა 

მშობლების მიერ 

გამოთქმულ 

პრობლემურ 

საკითხებზე რეაგირებს 

დროულად და 

ეფექტურად. 

მშობლების მიმართ 

არის ყოველთვის 

კეთილგანწყობილი. 

 

მშობლების მიერ 

გამოთქმულ 

პრობლემურ 

საკითხებზე რეაგირებს 

სწრაფად. მშობლების 

მიმართ არის 

კეთილგანწყობილი. 

მშობლების მიერ 

გამოთქმულ 

პრობლემურ 

საკითხებზე რეაგირებს 

დაგვიანებით. 

მშობლების მიმართ არ 

არის ყოველთვის 

კეთილგანწყობილი. 

არ რეაგირებს 

მშობლების მიერ 

გამოთქმულ 

პრობლემურ 

საკითხებზე. 

მშობლების მიმართ არ 

არის  

კეთილგანწყობილი. 



შ
ედ

ეგ
ებ

ი
ს 

გ
აც

ნო
ბ

ა 
მშობლებს აწვდის 

დეტალურ 

ინფორმაციას 

მოსწავლეების 

აკადემიური 

მოსწრების შესახებ 

მოსწავლეთა 

კონფერენციების, 

ნიშნების ფურცლისა 

და არაფორმალური 

შეხვედრების 

საშუალებით. ასევე 

უზიარებს სასარგებლო 

უკუკავშირს 

მოსწავლის პროგრესის 

შესახებ.  

 

მოსწავლეთა 

კონფერენციებისა და 

ნიშნების ფურცლის 

საშუალებით 

მშობლებს აწვდის 

ინფორმაციას 

მოსწავლეების 

პროგრესის შესახებ.  

შეხვედრის დროს 

იყენებს ნიშნების 

ფურცელს და მშობელს 

აწვდის ინფორმაციას 

მოსწავლის იმ 

მხარეების შესახებ, 

რომლებიც საჭიროებს 

გაუმჯობესებას. 

მშობლებს უგზავნის 

ნიშნების ფურცელს. 

აქვს მოლოდინი, რომ 

ისინი თავად 

გამოავლენენ სუსტ 

მხარეებს და 

იზრუნებენ მათ 

გაუმჯობესებაზე.  

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ი
ს 

 

დ
ამ

ყა
რ

ებ
ა 

წარმატებით ახერხებს 

კომუნიკაციას  ყველა 

მშობელთან. მათ 

შორის იმ 

მშობლებთანაც, 

რომლებთან 

დაკავშირება რთულია. 

ახერხებს კომუნიკაციას  

ყველა მშობელთან. მათ 

შორის იმ მშობლებთან, 

რომლებთან 

დაკავშირება რთულია. 

ცდილობს ყველა 

მშობელთან 

კომუნიკაციას. თუმცა 

წარმატებით ახერხებს 

თანამშრომლობას 

მხოლოდ მაღალი 

აკადემიური 

მოსწრების მქონე 

მოსწავლეების 

მშობლებთან. 

 

საერთოდ არ 

ცდილობსან იშვიათად 

ცდილობს 

მშობლებთან 

კომუნუკაციას.  

რ
ეს

უ
რ

სე
ბ

ი
ს 

გ
ამ

ო
ყე

ნე
ბ

ა 
 

ეფექტურად იყენებს 

მშობლების 

მოხალისეობას, 

ოჯახისა და თემის სხვა 

რესურსებს სასწავლო 

პროცესის 

გამდიდრების მიზნით.  

 

უკავშირდება ოჯახებსა 

და თემს 

მოხალისეებისა და 

დამატებითი 

რესურსების მოზიდვის 

მიზნით.  

მშობლებს სთხოვს 

ითანამშრომლონ 

მოხალისეებად და 

დაეხმარონ სკოლას 

დამატებითი 

რესურსებით.  

არ უკავშირდება 

ოჯახებს ან თემს 

მოხალისეებისა და 

დამატებითი 

რესურსების მოზიდვის 

მიზნით. 

VI. პროფესიული ქცევა: მასწავლებელი ხელს უწყობს თითოეული მოსწავლის სწავლასა და განვითარებას 

ეთიკური, კულტურულად გათვითცნობიერებული, პროფესიული და თანამშრომლობითი პრაქტიკით.  

 

ძალიან ეფექტური (4) ეფექტური (3) 
 

საჭიროებს 

გაუმჯობესებას 

(2) 

ვერ აკმაყოფილებს 

სტანდარტს (1) 

გ
აკ

ვე
თ

ი
ლ

ებ
ზ

ე 

დ
ას

წრ
ებ

ა 

 

არასდროს ან თითქმის 

არასდროს აცდენს 

გაკვეთილებს 

/სამსახურს (98-100%-

იანი დასწრება). 

 

აქვს ძალიან კარგი 

დასწრება  (95-97%-

იანი დასწრება). 

რეგულარულად 

ატარებს გაკვეთილებს 

(90-96 %-იანი 

დასწრება). 

ხშირად აცდენს 

გაკვეთილებს / 

სამსახურს (დასწრება - 

89 % ან ნაკლები). 

ზ
ეპ

ი
რ

ი
 დ

ა 
წე

რ
. 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ა 

 

პროფესიულ გარემოში 

საუბრობს და წერს 

სწორად, გამართულად 

და ლაკონურად.  

 

 

პროფესიულ გარემოში 

საუბრობს და წერს 

გრამატიკულად და 

ლექსიკურად 

გამართულად. 

 

პროფესიულ გარემოში 

პერიოდულად უშვებს 

შეცდომებს წერასა და 

საუბარში.  

ხშირად უშვებს  

პროფესიულ  

შეცდომებს წერასა და 

საუბარში. 



პუ
ნქ

ტ
უ

ალ
ო

ბ
ა 

დ
ა 

სი
ზ

უ
სტ

ე 

 

ყოველთვის 

პუნქტუალურად, 

ხარისხიანად და 

უშეცდომოდ 

ასრულებს 

პროფესიულ 

დავალებებს. ზუსტად 

და უშეცდომოდ 

აღრიცხავს 

ინფორმაციას. 

 

დროულად და 

ხარისხიანად 

ასრულებს 

პროფესიულ 

დავალებებს, 

სიზუსტით აღრიცხავს 

ინფორმაციას.  

ხანდახან არ ასრულებს 

ან დაგვიანებით 

ასრულებს 

პროფესიულ 

დავალებებს, უშვებს 

შეცდომებს 

შესრულებულ 

სამუშაოში. 

ხშირად არ 

ასრულებს,ან 

დაგვიანებით 

ასრულებს 

პროფესიულ 

დავალებებს, უშვებს 

შეცდომებს 

შესრულებულ 

სამუშაოში. 

კე
თ

ი
ლ

სი
ნდ

ი
სი

ერ
ებ

ა 

 

არის ყოველთვის 

ეთიკური, 

კეთილსინდისიერი და 

გულახდილი, მსჯელობს 

უშეცდომოდ  და იცავს 

ინფორმაციის 

კონფიდენციალობას. 

 

არის  ეთიკური და 

გულახდილი, მსჯელობს 

გონივრულად და იცავს 

მოსწავლეთა შესახებ 

ინფორმაციის 

კონფიდენციალობას. 
 

პერიოდულად იყენებს 

მცდარ მსჯელობას, არ 

არის სრულად 

კეთილსინდისიერი, 

არღვევს მოწავლეთა 

შესახებ ინფორამციის 

კონფიდენციალობას.  

ხშირად იქცევა 

არაეთიკურად, 

არაკეთილსინდისიერად, 

იყენებეს არასწორ 

მსჯელობას და არ იცავს 

მოსწავლეების შესახებ 

ინფორმაციის 

კონფიდენციალობას. 

 

გ
უ

ნდ
ი

ს 
წ

ევ
რ

ო
ბ

ა 

 

არის მასწავლებელთა 

ჯგუფებისა და 

კომიტეტების 

მნიშვნელოვანი წევრი. 

ხშირად გამოთქვამს 

სურვილს იყოს 

მოხალისე და 

შეასრულოს 

დამატებითი სამუშაო.  

 

იზიარებს 

პასუხისმგებლობას 

სასკოლო აქტივობებზე 

და მონაწილეობას 

იღებს დამატებითი 

სამუშაოების 

შესრულებაში. 

თხოვნის შემთხვევაში 

მონაწილეობს 

შეხვედრებში ან 

დამატებითი 

სამუშაოების 

შესრულებაში. 

უარს ამბობს 

შეხვედრებში ან 

დამატებითი 

სამუშაოების 

შესრულებაში 

მონაწილეობაზე. 

ლ
ი

დ
ერ

ო
ბ

ა 

 

ხშირად გამოთქვამს 

ღირებულ პროფესიულ 

მოსაზრებებს. 

კოლეგებს შთააგონებს 

იზრუნონ 

მოსწავლეების 

შედეგების 

გაუმჯობესებაზე.  

 

არის სკოლის გუნდის 

პოზიტიური წევრი. 

კოლეგებს სთავაზობს 

საინტერესო იდეებსა 

და მოსაზრებებს. 

პერიოუდულად 

გამოთქვამს 

მოსაზრებებს სკოლაში 

არსებული პრაქტიკის 

გაუმჯობესების 

შესახებ. 

იშვიათად ან 

არასდროს გამოთქვამს 

მოსაზრებებს სკოლაში 

არსებული პრაქტიკის 

გაუმჯობესების 

შესახებ. 

ღ
ი

აო
ბ

ა 

რ
ეკ

ო
მე

ნდ
აც

ი
ებ

ი
სა

დ
მი

 

 

სიამოვნებით იღებს 

უკუკავშირს და 

რეკომენდაციებს 

მოსწავლეებისგან, 

მშობლებისა და 

კოლეგებისგან და 

იყენებს საქმიანობის 

გაუმჯობესების 

მიზნით. 

  

ყურადღებით ისმენს  

სხვების მოსაზრებებს 

და კონსტრუქციულად 

რეაგირებს 

რეკომენდაციებსა და 

კრიტიკაზე. 

არ ისმენს სხვების 

რეკომენდაციებსა და 

მოსაზრებებს, იყენებს 

თავდაცვით 

სტრატეგიებს. 

არ იღებს კრიტიკას და 

წინააღმდეგობას უწევს 

რეკომენდაციებს 

საკლასო ოთახში 

ცვლილებების 

განხორციელების 

შესახებ. 



კო
ლ

ეგ
ებ

თ
ან

 

თ
ან

ამ
შრ

ო
მლ

ო
ბ

ა 

 

კოლეგებს ხვდება 

მინიმუმ კვირაში 

ერთხელ დაგეგმვის, 

იდეების გაზიარებისა 

და მოსწავლეთა 

შედეგების 

გაანალიზების მიზნით.  

 

თანამშრომლობს 

კოლეგებთან  

დაგეგმვის, იდეების 

გაზიარებისა და 

მოსწავლეთა 

შედეგების 

გაანალიზების მიზნით. 

პერიოდულად ხვდება 

კოლეგებს 

მოსწავლეებისა და 

სწავლების შესახებ 

იდეების გაზიარების 

მიზნით. 

იშვიათად ხვდება 

კოლეგებს. მისი 

კოლეგებთან საუბარი 

არ შეეხება 

პროფესიულ და 

საგანმანათლებლო 

საკითხებს. 

პრ
ო

ფ
ეს

ი
უ

ლ
ი

 

 ზ
რ

დ
ა 

მუდმივად  მოიძიებს 

და იყენებს 

პროფესიული 

განვითარების ახალ 

შესაძლებლობებს 

როგორც საკუთარი, 

ასევე კოლეგების 

სწავლების 

გაუმჯობესების 

მიზნით.  

 

სხვადასხვა წყაროდან 

მოიძიებს და იყენებს 

პროფესიული 

განვითარების 

შესაძლებლობებს.  

იშვიათად გამოთქვამს 

მზაობას პროფესიული 

ზრდისა და საკლასო 

ოთახში სიახლეების 

მოსინჯვისთვის. 

არ არის ღია სწავლისა 

და სწავლების 

გაუმჯობესებისთვის 

საჭირო 

სიხალეებისადმი.  

 

წყარო: Marshall, K. (2014). Teacher Evaluation Rubrics. Retrieved from http://usny.nysed.gov/rttt/teachers-

leaders/practicerubrics/Docs/marshall-teacher-rubric-jan-2014.pdf 
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