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სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასება 

 შეფასების მნიშვნელობა  

 სტუდენტის შეფასება და დიფერენცირებული მიდგომები შეფასების პროცესში 

 შეფასების ადაპტაცია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

სტუდენტისთვის  

 შეფასების პროცედურის დადგენა და შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის 

 შეფასების ფორმები 

 დანართი N1: შეფასების სტანდარტული ფორმა 

 დანართი N2: შეფასების აკომოდაციის ნიმუშები 

 დანართი N3: სწავლის შედეგების და შესრულების კრიტერიუმების ასახვა  (ვერსია 

1-2) 

 დანართი N4: შეფასების ადაპტირებული ფორმა  (ვერსია 1-2) 

 

შეფასების მნიშვნელობა  

პროფესიული განათლების მარეგულირებელი დოკუმენტების თანახმად, პროფესიული 

სტუდენტები ფასდებიან უკლებლივ ყველა მოდულის ფარგლებში.  

შეფასების შედეგად, ხდება გადამოწმება, შესძლო თუ არა სტუდენტმა მოდულით 

განსაზღვრული სწავლის შედეგების დაძლევა. სტუდენტი ფასდება თითოეულ სწავლის 

შედეგთან მიმართებით მოდულის მსვლელობისას და / ან მის დასასრულს. მხოლოდ ყველა 

სწავლის შედეგის დადასტურების შემთხვევაში ეთვლება სტუდენტს მოდული დაძლეულად.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული თითოეული მოდულის 

დაძლევა მნიშვნელოვანია, რადგან პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება პროგრამით 

განსაზღვრული უკლებლივ ყველა მოდულს დაძლევის შემთხვევაში ხდება.  

ამავდროულად, ზოგიერთ შემთხვევაში, მოცემული მოდული წარმოადგენს პროფესიული 

პროგრამით განსაზღვრული სხვა მოდულის წინაპირობასაც. შესაბამისად, მომდევნო 

მოდულზე გადასვლის უფლების მოსაპოვებლად, სტუდენტს მოეთხოვება მოცემული 

მოდულის სრულად დაძლევის დადასტურება.  

 სხვაგვარადაა საქმე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებთან. 

აღნიშნული სტატუსის საფუძველზე, მათ მოდულის არასრულად დაძლევის ან გამოტოვების 
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პირობებშიც არ ეზღუდებათ მომდევნო მოდულზე სწავლის გაგრძელების უფლება. თუმცა, 

აღნიშნული დაშვება თავისთავად აისახება სტუდენტის მიერ კვალიფიკაციის მიღების 

შესაძლებლობაზე. მიუხედავად ამისა, თითოეული მოდულის ფარგლებში სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის შეფასება და მისი პროგრესისთვის თვალის 

მიდევნება მნიშვნელოვანია. ამ გზით ხდება ნათელი თუ რომელი სწავლის შედეგები დაძლია 

სტუდენტმა და როგორია მისი მიღწევის დონე, რომელი ახალი სწავლის შედეგის  დაუფლების 

მზაობა დადგა და რა დონით, რა რისკები არსებობს მომდევნო სწავლის შედეგებთან  თუ 

მოდულთან მიმართებით და ა.შ.  

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის მიღწევების წარმოჩენა 

აუცილებელია დამსაქმებელთან სამართლიანი ურთიერთობის დასამყარებლად. სტუდენტის 

მიღწევების ზედმიწევნით დოკუმენტირება გაუიოლებს დამსაქმებელს მიუკერძოებლად 

შეაფასოს ფლობს თუ არა პროფესიული განათლების კურსდამთავრებული მისთვის 

სასურველ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს.  

 

პროფესიული სტუდენტის შეფასება და დიფერენცირებული მიდგომები შეფასების 

პროცესში 

როგორც აღინიშნა, სტუდენტი ყოველი მოდულის ფარგლებში ფასდება მოდულით 

განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან მიმართებით.  

სტანდარტულ პირობებში, სტუდენტის შეფასების დასაგეგმად, პროფესიულის მასწავლებელი 

ხელმძღვანელობს მოდულის სტანდარტული ჩანაწერებით, სადაც თითოეული სწავლის 

შედეგისთვის მოდულის ავტორების მიერ წინასწარ არის განსაზღვრული ყოველი სწავლის 

შედეგის შესრულების კრიტერიუმი და შეფასების მიმართულება. მასწავლებელს ევალება 

შეფასების მიმართულების საფუძველზე გადაამოწმოს აკმაყოფილებს თუ არა სტუდენტი 

მოცემულ შესრულების კრიტერიუმებს.   

ქვემოთ მოცემული ცხრილი N1 ასახავს აღნიშნულ სტანდარტულ ჩანაწერებს კონკრეტული 

მოდულების ფარგლებში.  

 

 

 

მოდული: ხის ნაკეთობათა შეკეთება 
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სწავლის შედეგები შესრულების კრიტერიუმები 
შეფასების 

მიმართულება 

1. სარესტავრაციო ხის 

ნაკეთობის 

დაზიანებების 

დადგენა 

1. დავალების შესაბამისად ადგენს დაზიანებული დეტალების 

მდგომარეობას; 

2. დავალების შესაბამისად ადგენს ნაკეთობის შემადგენელი 

მასალების სახეობას; 

3. დავალების შესაბამისად გეგმავს ჩასატარებელი სამუშაოების 

თანმიმდევრობას. 

პრაქტიკული 

დავალება 

2. სარესტავრაციო -

აღდგენითი 

სამუშაოების 

შესრულება 

 

 

 

1. შემუშავებული გეგმის მიხედვით ირჩევს სარესტავრაციო 

ნაკეთობის მასალებს; 

2. შემუშავებული გეგმის მიხედვით ახორციელებს ნაკეთობის 

დაშლას (მთლიანი, ნაწილობრივ); 

3. შემუშავებული გეგმის მიხედვით ასრულებს დაზიანებული 

დეტალების თარგებს; 

4. შემუშავებული გეგმის მიხედვით ახდენს დაშლილი 

დეტალების დასუფთავებას; 

5. შემუშავებული გეგმის მიხედვით ასრულებს დეტალებისაგან 

კვანძების აწყობას; 

6. შემუშავებული გეგმის მიხედვით ასრულებს დეტალებისა და 

კვანძებისაგან ნაკეთობის აწყობას; 

7. შემუშავებული გეგმის მიხედვით ახორციელებს დაშლილი ან 

აწყობილი ნაკეთობის მოპირკეთებას. 

პრაქტიკული 

დავალება 

მოდული: რაოდენობრივი წიგნიერება 

სწავლის შედეგები 
სტანდარტული შესრულების კრიტერიუმები 

შეფასების 

მიმართულება 

3. მონაცემთა 

გრაფიკული 

გამოსახულების 

ინეტრპრეტირება 

1. სწორად განმარტავს მონაცემთა შეგროვების ხერხებს; 

2. სწორად განმარტავს თვისებრივი და რაოდენობრივი 

მონაცემების მნიშვნელობას; 

3. დავალების შესაბამისად განასხვავებს თვისობრივ და 

რაოდენობრივ მონაცემებს; 

4. დავალების შესაბამისად განმარტავს მონაცემთა გრაფიკული 

გამოსახულების მნიშვნელობას; 

5. დავალების შესაბამისად მონაცემთა გრაფიკულ 

გამოსახულებას უკეთებს მარტივ ინტერპრეტირებას. 

 გამოკითხვა 

 

შეფასების დაგეგმვის პროცესში, პროფესიულის მასწავლებელს ევალება დააზუსტოს 

შეფასების მიმართულება და განსაზღვროს ის მეთოდი/ინსტრუმენტები და დავალებები, 

რითიც ის გადაამოწმებს ავლენს თუ არა სტუდენტი იმ უნარ-ჩვევებს და ცოდნას, რაც 

კონკრეტული სწავლის შედეგის შესრულების კრიტერიუმად არის განსაზღვრული.  

სტანდარტულ პირობებში, თუკი მოდულის (სტანდარტული) ჩანაწერი შეფასების 

მიმართულების შესახებ ზოგადია, მასწავლებელს შეუძლია დააზუსტოს ის და თავად 

განსაზღვროს შეფასების მეთოდი/ინსტრუმენტი. მაგ. თუკი შეფასების მიმართულებად 

განსაზღვრულია გამოკითხვა, მასწავლებელი თავისი შეხედულებისამებრ იღებს 

გადაწყვეტილებას გამოკითხვა იყოს ზეპირი თუ წერითი;  შეიმუშავოს  ტესტი ღია 
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შეკითხვებით თუ ალტერნატიული პასუხებით.  ასევე, თუკი შეფასების მიმართულებად 

განსაზღვრულია პრაქტიკული დავალების შესრულება, მასწავლებელი უფლებამოსილია 

თავად განსაზღვროს თუ რის შესრულებას დაავალებს სტუდენტს კონკრეტული სწავლის 

შედეგის მიღწევის დასადასტურებლად.  

შეფასების დავალებების განსაზღვრის და შემუშავების პროცესში, განისაზღვრება ასევე 

მტკიცებულებები, რომლებიც სტუდენტის შეფასების შედეგად  შეიქმნება და შეინახება. 

შეფასების მიმართულების დაზუსტების პროცესში, მასწავლებელი ორიენტირებულია, 

განსაზღვროს ისეთი შეფასების მეთოდი და დავალება, რაც მტკიცებულების ფორმატში 

შეფასების პროცესის დასრულების შემდეგაც შეინახება.  

დანართში N1 მოცემულია კონკრეტული სწავლის შედეგის შესაფასებლად განსაზღვრული 

შეფასების ფურცელი და ინსტრუმენტი, რომელიც ასახავს აკმაყოფილებს თუ არა სტუდენტი 

აღნიშნული სწავლის შედეგის შესრულების კრიტერიუმებს.  

სტუდენტს ევალება, მასწავლებლის მიერ განსაზღვრული დავალების შესრულების 

საფუძველზე, დაადასტუროს მიაღწია თუ არა მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებს 

და წარმოადგინოს მტკიცებულება - შევსებული ტესტი, შექმნილი პროდუქტი, 

განხორციელებული პროცესი. აღნიშნული მტკიცებულებების ანალიზის საფუძველზე 

მასწავლებელი ობიექტურად იმსჯელებს შესძლო თუ არ სტუდენტმა განსაზღვრული 

შესრულების კრიტერიუმების დაკმაყოფილება და შესაბამისი სწავლის შედეგის მიღწევა.  

პროფესიული მოდულები იძლევა შესაძლებლობას მასწავლებელმა შეფასების პროცესში 

გამოიყენოს დიფერენცირებული მიდგომები და მოდულის სტანდარტული ჩანაწერის 

ფარგლებში კონკრეტული სწავლის შედეგის შესაფასებლად სტუდენტებისთვის განსაზღვროს 

შეფასების არა იდენტური მეთოდები / დავალებები.  

მაგალითად, თუკი მოდულის სტანდარტული ჩანაწერი მოითხოვს, კონკრეტული სწავლის 

შედეგის მიღწევა გადამოწმდეს გამოკითხვით, მასწავლებელს, აქვს უფლება დაეყრდნოს 

საკუთარ კომპეტენციას და თავად განსაზღვროს: 

- მთელი  ჯგუფის გამოკითხვა განახორციელოს წერითი ფორმით (და არ გამოიყენოს 

ზეპირი გამოკითხვა);  

- ჯგუფის ნაწილი გამოკითხოს ზეპირად, ხოლო ნაწილს დაავალოს წერითი დავალების 

შესრულება; 

-  ჯგუფისთვის გამოკითხვა განახორციელოს წერითი ფორმით, ხოლო სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის - ზეპირი ფორით (ან პირიქით). 
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ამ მოქნილობის შესაძლებლობას, მასწავლებელს აძლევს მოდულში არსებული ზოგადი 

ჩანაწერი - გამოკითხვასთან დაკავშირებით. მოდულში არ არის დაზუსტებული გამოკითხვა 

უნდა იყოს  ზეპირი თუ წერითი. შესაბამისად, არჩევანი მასწავლებელზეა.  

შეფასების ამგვარი დიფერენცირებული მიდგომები ერთი ჯგუფის და სწავლის შედეგის 

ფარგლებში სრულიად დასაშვებია, თუკი მასწავლებლის მიერ განსაზღვრული შეფასების 

მეთოდი არ ეწინააღმდეგება მოდულით განსაზღვრულ სტანდარტულ ჩანაწერს, რომელიც 

დადგენილია აღნიშნული სწავლის შედეგის შესაფასებლად.  

ამავდროულად, მასწავლებელი თავისუფალია თავად განსაზღვროს თითოეულ სწავლის 

შედეგს ის ცალ-ცალკე შეაფასებს, თუ რამდენიმე შედეგს ერთად ინტეგრირებულად ერთი 

დავალების ფარგლებში. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მასწავლებელი იღებს მოდულის და 

სწავლის შედეგების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ასევე სტუდენტთა ჯგუფის დინამიკის 

გათვალისწინებით.  

შეფასების ინსტრუმენტების შესაბამისობას შეფასების მიმართულებასთან  მასწავლებელი 

ათანხმებს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ხარისხის მართვის მენეჯერთან.  

 

შეფასების ადაპტაცია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

სტუდენტისთვის  

დასაშვებია შეფასების პროცესში დამატებითი ცვლილებების შეტანა სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებისთვის. ბუნებრივია, ამგვარი საჭიროებები 

თავს იჩენს მაშინ, როდესაც სტუდენტის სასწავლო პროცესი ინდივიდუალურ დაგეგმვას 

მოითხოვს გამოვლენილი საჭიროებების გათვალისწინებით.  

სწავლის შედეგები სტანდარტული შესრულების კრიტერიუმები 
შეფასების 

მიმართულება 

3. მონაცემთა 

გრაფიკული 

გამოსახულების 

ინეტრპრეტირება 

1.  სწორად განმარტავს მონაცემთა შეგროვების ხერხებს; 

2. სწორად განმარტავს თვისებრივი და რაოდენობრივი 

მონაცემების მნიშვნელობას; 

3. დავალების შესაბამისად განასხვავებს თვისობრივ და 

რაოდენობრივ მონაცემებს; 

4. დავალების შესაბამისად განმარტავს მონაცემთა 

გრაფიკული გამოსახულების მნიშვნელობას; 

5. დავალების შესაბამისად მონაცემთა გრაფიკულ 

გამოსახულებას უკეთებს მარტივ ინტერპრეტირებას. 

 გამოკითხვა 
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სტანდარტულად განსაზღვრულ შეფასების პროცესში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება 

ადაპტაციის სახელითაა ცნობილი. შეფასების პროცესის ადაპტაცია ორგვარია და გულისხმობს 

შეფასების პროცესის აკომოდაციას და შეფასების პროცესის მოდიფიკაციას.  

 

 

აკომოდაციაში მოიაზრება შეფასების პროცესის იმგვარი ცვლილებები, რომელიც არ 

გულისხმობს შესაფასებელი მიზნის, შესაფასებელი საკითხის და / ან შესრულების 

კრიტერიუმის ცვლილებას.  შეფასების აკომოდაციის დროს, მასწავლებელი არ ცვლის 

მოდულის სტანდარტული ჩანაწერით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. ამ შემთხვევაში, 

სტუდენტი ფასდება სტანდარტულად განსაზღვრულ სწავლის შედეგთან და შესრულების 

კრიტერიუმთან მიმართებაში. აკომოდაციის დროს ცვლილებას უპირატესად განიცდის 

შეფასების პროცედურა და გარემო.  

შეფასების აკომოდაციების მაგალითებია:  

- შეფასების პროცესში სტუდენტისთვის სამუშაოდ განსაზღვრული დროის 

გახანგრძლივება; 

- შრიფტის გაზრდა იმ წერითი მასალისთვის, რომელსაც გამოიყენებს სტუდენტი 

შეფასების პროცესში (ტესტი, ამოცანის პირობა, ამონარიდი); 

- შეფასებისას მუშაობის პროცესში შესვენების შესაძლებლობა; 

- წერითი გამოკითხვა, ნაცვლად ზეპირი გამოკითხვისა, ან პირიქით; 

- ხელნაწერის ნაცვლად ელექტრონული მასალის დაშვება; 

- ნაწერის ნაცვლად, აუდიო ჩანაწერის შექმნა; 

- ტესტში ღია შეკითხვების ნაცვლად დახურული შეკითხვების და  არჩევითი პასუხების 

შეტანა; 

- ტესტში არჩევით პასუხებად ნაწერის ნაცვლად, გამოსახულებების შეტანა 

- და ა.შ. 

 

 

 

შეფასების ადაპტაცია

აკომოდაცია მოდიფიკაცია
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ქვემოთ მოცემული ცხრილი, წარმოაჩენს ტესტის აკომოდაციის ნიმუშებს 

ტესტის სტანდარტული დავალება 

ჩამოთვალე ის დამცავი საშუალებები, რაც აუცილებელია, რომ ზეინკალ-სანტექნიკოსმა  

სამუშაო ობიექტზე გამოიყენოს: 

1.  

2.  

3.  

4.  

ტესტის დავალების აკომოდაცია 

მონიშნე ის დამცავი საშუალებები, რაც აუცილებელია, რომ ზეინკალ-სანტექნიკოსმა  

სამუშაო ობიექტზე გამოიყენოს: 

☐   წყლის სათვალე  

☐   ჩაფხუტი 

☐   საცურაო ქუდი   

☐   სპეცტანსაცმელი  

☐   საცურაო ჟილეტი  

☐   დამცავი ნიღაბი 

☐   დამცავი სათვალეები 

☐   ხელთათმანები 

ტესტის დავალების აკომოდაცია 

მონიშნე ის დამცავი საშუალებები, რაც აუცილებელია, რომ ზეინკალ-სანტექნიკოსმა  

სამუშაო ობიექტზე გამოიყენოს: 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

☐ ☐ ☐ 
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მოდიფიკაციაში მოიაზრება შეფასების პროცესში განხორციელებული ცვლილება, რომელიც 

ეხება შეფასების მიზანს - ანუ სწავლის შედეგს, შესრულების კრიტერიუმს და შეფასების 

მიმართულებას.   

შეფასების მოდიფიკაციის საჭიროება დგება, თუკი სტუდენტის სასწავლო პროცესი 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით მიმდინარეობს და აღნიშნული გეგმის ფარგლებში 

სტუდენტისთვის ინდივიდუალურად არის დაზუსტებული სწავლის შედეგი და შესრულების 

კრიტერიუმი, ანუ სწავლის შედეგი და შესრულების კრიტერიუმი იმთავითვე 

მოდიფიცირებულია.  

შესაბამისად, მოდიფიცირებული სწავლის შედეგების და შესრულების კრიტერიუმების 

შეფასება მოდიფიცირებული იქნება.  

ზღვარი აკომოდაციასა და მოდიფიკაციას შორის 

შეფასების პროცესის დაგეგმვისას, მნიშვნელოვანია მასწავლებელმა და ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების მხარდამჭერმა გუნდმა ყურადღებით გააანალიზოს შეფასების 

პროცესში გატარებული ცვლილებები და სწორად განსაზღვროს, შეფასების პროცესმა განიცადა 

აკომოდაცია, თუ გატარებული ცვლილებები მოდიფიკაციას გულისხმობს.  

გვახსოვდეს, ის ცვლილება, რომელიც ერთ შემთხვევაში აკომოდაციაა, სხვა შემთხვევაში 

მოდიფიკაციად შეიძლება ჩაითვალოს. განვიხილოთ მაგალითები: 

შეფასების პროცესში სტუდენტისთვის სამუშაოდ განსაზღვრული დროის გახანგრძლივება და 

შესვენების შესაძლებლობის მიცემა 

მაგალითი 1: მასწავლებლის მიზანია შეაფასოს სტუდენტთა ცოდნა სასტუმროს 

ადმინისტრაციული პროცესების უზრუნველყოფის შესახებ.  

სტანდარტულ პირობებში, მასწავლებელმა შესაძლებელია შეფასების მიმართულებად და 

ინსტრუმენტად, წერითი გამოკითხვა და სტუდენტთა ტესტირება განსაზღვროს. სამუშაოდ კი 

სტუდენტებს ერთი საათი მისცეს, რამდენადაც პროფესიულის მასწავლებელმა საკუთარ 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით დარწმუნებით იცის, რომ მის მიერ შემუშავებული ტესტი ერთ 

საათიან მუშაობას მოითხოვს.  

იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებელი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

სტუდენტს, აღნიშნული ტესტის შესასრულებლად 2 საათსა და ერთი შესვენების უფლებას 

მისცემს, მისი განსაკუთრებული საჭიროების გათვალისწინებით,  (მაგ. დისლექსია - 

სტუდენტს სჭირდება მეტი დრო კითხვისთვის ან ხელის ფუნქციის შეზღუდვა - სტუდენტს 

სჭირდება მეტი დრო და დასვენება წერითი დავალების შესასრულებლად), საქმე 

აკომოდაციასთან გვექნება.  
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შეიცვალა შეფასების პროცესი - გახანგრძლივდა შეფასების დრო, უცვლელია შეფასების 

მიზანი, სტუდენტი მუშაობს ჯგუფისთვის შემუშავებულ ტესტზე.  

მაგალითი 2: მასწავლებლის მიზანია, შეაფასოს სტუდენტთა შესაძლებლობა მოამზადონ  სამი 

სახეობის კერძი მინიმალურ დროში (1 საათი) არსებული ინგრედიენტების გამოყენებით.  

სტანდარტულ პირობებში, მასწავლებელი იხელმძღვანელებს დადგენილი შეფასების 

მიმართულებით და სტუდენტებს დაავალებს პრაქტიკული დავალების შესრულებას 

საკუთარი შეხედულებისამებრ შერჩეული ინგრედიენტებით. ამავდროულად, ის შეფასების 

პროცესში მკაცრად გააკონტროლებს სამუშაოდ განსაზღვრულ დროს და სტუდენტებს 

დავალების დასრულებას მკაცრად ერთ საათში მოსთხოვს.  

იმ, შემთხვევაში, თუ მასწავლებელი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

სტუდენტს სამუშაოდ მისი საჭიროების გათვალისწინებით (ხელის ფუნქციის შეზღუდვა) 2 

საათს და დასვენების შესაძლებლობას მისცემს, საქმე შეფასების მოდიფიკაციასთან გვექნება,  

რადგან მოდულის სტანდარტული ჩანაწერის თანახმად, შესრულების ერთ-ერთ კრიტერიუმს 

წარმოადგენს სამუშაოს სწრაფად და კონკრეტულ დროში შესვენების გარეშე შესრულება; 

ამგვარად, სწორედ ეს ძირითადი მოთხოვნა შეიცვალა სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის.    

ნაწერის ნაცვლად აუდო ჩანაწერის შექმნა ან ზეპირი გამოკითხვა 

მაგალითი 1: მასწავლებლის მიზანია, შეაფასოს უცხო ენაზე წერითი უნარ-ჩვევები, 

საინფორმაციო წერილობითი ბარათის შექმნის ფონზე. 

 სტანდარტულ პირობებში, მასწავლებელმა სტუდენტებს შესაძლებელია დაავალოს 

ინგლისურენოვანი მენიუს შექმნა.  

იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებელი, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

სტუდენტს  მისი საჭიროების გათვალისწინებით (მაგ.: აუტისტური სპექტრის აშლილობა და 

უცხოურ ენაზე მხოლოდ საუბრის უნარი, წერის შეუძლებლობა), განსხვავებულ დავალებას 

მისცემს, მაგალითად, სთხოვს, ინგლისურენოვანი აუდიო ჩანაწერის განხორციელებას, სადაც 

სტუდენტს დაევალება ჩამოთვალოს მენიუში მოცემული კერძები, ნაცვლად წერილობითი 

დავალებისა,  საქმე მოდიფიკაციასთან გვექნება.  

ამ შემთხვევაში შეიცვალა, შეფასების მიზანი - შეფასდა უცხო ენაზე არა წერითი, არამედ - 

ზეპირი მეტყველების უნარი. 

მაგალითი 2:  
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მასწავლებლის ამოცანაა გადაამოწმოს შეიძინეს თუ არა სტუდენტებმა თეორიული ცოდნა 

ფუტკრის ცხოვრების წესის შესახებ.  

სტანდარტულ პირობებში, მასწავლებელმა სტუდენტთა ჯგუფის შეფასება შესაძლებელია 

ტესტის საფუძველზე გადაწყვიტოს. სტუდენტებს მოუწევთ ღია შეკითხვებზე წერილობითი 

პასუხების გაცემა.  

იმ შემთხვევაში, თუკი მასწავლებელი გაითვალისწინებს სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე სტუდენტის საჭიროებებს (მაგ.: მოტორული სირთულეები წერის დროს ან 

კითხვის სირთულეები დისლექსიის გამო) და მას ზეპირი გამოკითხვის საფუძველზე 

შეაფასებს, საქმე აკომოდაციასთან გვექნება რადგან მოცემულ შემთხვევაში  შესაფასებელი 

მიზანი არ შეცვლილა, ცვლილება განიცადა მხოლოდ ცოდნის გამოხატვის ფორმამ. 

 

 

შეფასების პროცედურის დადგენა და შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის 

როგორც არაერთგზის აღინიშნა, იმ შემთხვევაში, თუკი სასწავლო პროცესი სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის  ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით 

მიმდინარეობს, მისი შეფასება ვერ იქნება ჯგუფისთვის განსაზღვრული შეფასების იდენტური.  

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტი შეფასდება მისთვის 

დადგენილ ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმასთან - ინდივიდუალურ სწავლის შედეგებთან და 

შესრულების კრიტერიუმებთან მიმართებით (და არა სტანდარტით განსაზღვრულ სწავლის 

შედეგებთან მიმართებაში). 

ქვემოთ მოცემული ცხრილი ასახავს, სტუდენტისთვის  ინდივიდუალურად განსაზღვრულ 

სწავლის შედეგებს და შესრულების კრიტერიუმებს.  

პროფესიული პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგია  

მოდული: რაოდენობრივი წიგნიერება 

 

სწავლის შედეგები N3 სტანდარტული შესრულების კრიტერიუმები 
შეფასების 

მიმართულება 

სტანდარტული 

 

3. მონაცემთა 

გრაფიკული 

გამოსახულების 

ინტერპრეტირება 

სტანდარტული 

 

1. სწორად განმარტავს მონაცემთა შეგროვების ხერხებს; 

2. სწორად განმარტავს თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების 

მნიშვნელობას; 

3. დავალების შესაბამისად განასხვავებს თვისობრივ და რაოდენობრივ 

მონაცემებს; 

სტანდარტული 

 

წერილობითი 

გამოკითხვა  - 

ტესტი ღია 

შეკითხვებით 
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4. დავალების შესაბამისად განმარტავს მონაცემთა გრაფიკული 

გამოსახულების მნიშვნელობას; 

5. დავალების შესაბამისად მონაცემთა გრაფიკულ გამოსახულებას უკეთებს 

მარტივ ინტერპრეტირებას. 

 

ადაპტირებული - 

მოდიფიცირებული 

 

3. განასხვავებს და 

განმარტავს 

თვისობრივ და 

რაოდენობრივ 

მონაცემებს 

ადაპტირებული / მოდიფიცირებული 

 

1. ჩამოთვლის   მონაცემთა შეგროვების ხერხებს. 

2. სწორად განმარტავს თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების 

მნიშვნელობას; 

3. განასხვავებს ერთმანეთისგან  თვალსაჩინოდ მოცემულ თვისობრივ  და 

რაოდენობრივ  მონაცემებს. 

4. __________________ 

5. __________________ 

ადაპტირებული 

 

ზეპირი 

გამოკითხვა  

 

ცხრილის დეტალური ანალიზის საფუძველზე აღმოვაჩენთ, რომ სტუდენტისთვის სასწავლო 

პროცესში განსაზღვრული იყო მნიშვნელოვნად ადაპტირებული (ამ შეთხვევაში 

მოდიფიცირებული) სწავლის შედეგები, მნიშვნელოვანი ცვლილებები აქვს განცდილი 

შესრულების კრიტერიუმებსაც: 

 პირველის შესრულების  კრიტერიუმი დაზუსტებულია - მოდიფიცირებულია 

 მეორე შესრულების კრიტერიუმი უცვლელად არის დატოვებული 

 მესამე შესრულების კრიტერიუმი დაზუსტებულია - მოდიფიცირებულია  

 მეოთხე და მეხუთე  შესრულების კრიტერიუმები სტუდენტისთვის განსაზღვრული არ 

არის - გამოტოვებულია 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მასწავლებლის ამოცანაა ისეთი შეფასების ინსტრუმენტის 

შემუშავება, რომელიც ორიენტირებული (მორგებული) იქნება სტუდენტისთვის 

განსაზღვრული სწავლის შედეგების და შესრულების კრიტერიუმების გამოსავლენად.  

ქვემოთ მოცემული შეფასების ფურცელი ასახავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე სტუდენტის შესაფასებლად განსაზღვრულ სწავლის შედეგებს, შესრულების 

კრიტერიუმებს და შესაბამისად შემუშავებულ ინსტრუმენტს - კითხვარს.  

შეთანხმებულია                                                                

ხარისხის მართვის მენეჯერი 

შეფასების  ფურცელი                                              

                                                                          

საგანმანათლებლო  დაწესებულების  სახელწოდება:   

პროგრამა:  ინფორმაციის ტექნოლოგია    

მოდულის  სახელწოდება   რაოდენობრივი წიგნიერება  

სარეგისტრაციო  ნომერი:  0020103 
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სწავლის  შედეგი 3: 

 

მონაცემთა  გრაფიკული  გამოსახულების  ინტერპრეტაცია  

ინდივიდუალური სწავლის შედეგი 1: 

 

განასხვავებს და განმარტავს თვისობრივ და რაოდენობრივ 

მონაცემებს 

 

შეფასების  მიმართულება: გამოკითხვა 

შეფასების ინსტრუმენტი:   ზეპირი გამოკითხვა 

შეფასების მტკიცებულება :   შეფასების ფურცელი 

 

# 
შესრულების სტანდარტული 

კრიტერიუმები   

შესრულების 

მოდიფიცირებული 

კრიტერიუმები   

შედეგი 

1 სწორად  განმარტა  

მონაცემთა  შეგროვების  

ხერხები. 

ჩამოთვლის მონაცემთა  

შეგროვების ძირითად  

ხერხები. 

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

2 სწორად  განმარტა  

თვისობრივი  და  

რაოდენობრივი  მონაცემების  

მნიშვნელობა. 

სწორად  განმარტავს 

თვისობრივი  და  

რაოდენობრივი  

მონაცემების  მნიშვნელობა. 

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

3 დავალების  შესაბამისად  

განასხვავა  თვისობრივი  და  

რაოდენობრივი  მონაცემები. 

განასხვავა/ თვისობრივი  და 

რაოდენობრივი მონაცემები. 

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

4 დავალების  შესაბამისად  

განმარტა  მონაცემთა  

გრაფიკული  გამოსახულების  

მნიშვნელობა. 

1. -------------------- 

 

☐  დადასტურდა 

☒  არ დადასტურდა 

5 დავალების  შესაბამისად  

მონაცემთა  გრაფიკულ  

გამოსახულებას  გაუკეთა  

მარტივი  ინტერპრეტირება. 

2. -------------------- 

 

☐  დადასტურდა 

☒  არ დადასტურდა 

                                                                         

კრიტერიუმი კითხვები 

1 1. მონაცემთა შეგროვების ხერხებია: 

2. 

 

2.1.რას ეწოდება  მონაცემთა  მოდა? 

2.2.რას ეწოდება მონაცემთა მედიანა? 

2.3.რას ეწოდება მონაცემთა გაბნევის დიაპაზონი? 

2.4.რას ეწოდება  მონაცემთა  საშუალო? 

3 

 

3.1.დაასახელეთ მონაცემთა  მინიმუმ  ორი რაოდენობრივი მახასიათებელი?  

3.2.ჩამოთვალეთ მინიმუმ ორი მეთოდი ,რომელთა მეშვეობითაც ხდება  

თვისობრივი მონაცემების შეგროვება? 
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პასუხის ცხრილი 

 
N კი არა N კი არა N კი არა N კი არა N კი არა N კი არა N კი არა 

1.1   2.1   2.2   2.3   2.4   3.1   3.2   

 

 

პროფესიული განათლების მასწავლებელი:                -----------------------------------------                                              

 

აღნიშნული შეფასების ინსტრუმენტის ანალიზის შედეგად, ნათლად ჩანს, რომ 

სტუდენტისთვის ინდივიდუალურად განისაზღვრა პირველი შესრულების კრიტერიუმი; მას 

არ მოეთხოვება მე-4 და მე-5 შესრულების კრიტერიუმების დაკმაყოფილება; მე-2 შესრულების 

კრიტერიუმის დაკმაყოფილება კი მოუწევს იმგვარად, როგორც მის ჯგუფელებს.  

კიდევ ერთი ნიმუში სტუდენტისთვის მოდიფიცირებული შეფასების ფურცლის და 

ინსტრუმენტის გათვალსაჩინოების მიზნით: 

 

დანართი N4 

         შეთანხმებულია                                                                

ხარისხის მართვის მენეჯერი 

შეფასების  ფურცელი                                              

                                                                          

საგანმანათლებლო  დაწესებულების  სახელწოდება:   

პროგრამა:  ზეინკალ - სანტექნიკოსი  

მოდულის  სახელწოდება   გაცნობითი პრაქტიკა 

სარეგისტრაციო  ნომერი:  0730301 

 

შესაფასებელი პირის  სახელი, გვარი:  

შეფასების თარიღი:  

შეფასების  ადგილი:   A      გარემო 

შემფასებლის  სახელი,  გვარი:    

 

სწავლის  შედეგი 1: 

 

პროფესიის შესახებ ინფორმაციის მართვა 

 

ინდივიდუალური სწავლის შედეგი 1: 

 

პროფესიის ძირითადი მახასიათებლების 

ამოცნობა 
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შეფასების  მიმართულება: გამოკითხვა 

 

შეფასების ინსტრუმენტი:   წერილობითი გამოკითხვა 

შეფასების მტკიცებულება :   სტუდენტის მიერ შესრულებული ნამუშევარი 

/ტესტი   

 

# 
შესრულების სტანდარტული 

კრიტერიუმები   

შესრულების 

მოდიფიცირებული 

კრიტერიუმები   

შედეგი 

1 განმარტა პროფესიის არსი და 

პროფესიული ვალდებულებები 

დაასახელა /  ამოიცნო 

პროფესიის საქმიანობა 

ილუსტრაციაზე  

☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

2 ჩამოთვალა დასაქმების 

შესაძლებლობები 

ამოიცნო დასაქმების 

შესაძლებლობები მისი  

პროფესიის შესაბამისად 

ილუსტრაციაზე 

☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

3 განახორციელა კონკრეტულ 

სამუშაოებთან მიმართებაში 

არსებული შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების იდენტიფიცირება 

ამოიცნო  კონკრეტულ 

სამუშაოებთან მიმართებაში 

არსებული შრომის ბაზრის 

მოთხოვნები. 

☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

4 მოიძია დასაქმების 

შესაძლებლობები, სამუშაო 

ვაკანსიების შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელების 

ძირითად არხებზე 

დაყრდნობით 

ამოიცნო/ დაასახელა 

სამუშაო ვაკანსიების შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელების   

საძიებო ვებ. გვერდი. 

☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

5 აღწერა საქართველოს შრომის 

კოდექსით გათვალისწინებულ 

შრომითი ურთიერთობების 

ნორმები. 

ამოიცნო/ დაასახელა  შრომითი 

ურთიერთობების  ნორმების 

ამსახველი ილუსტრაცია 

პროფესიის შესაბამისად 

☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

 

სწავლის შედეგის მიღწევა 
☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

 

ხელმოწერა:  

მოდულის მასწავლებელი                                 

ტესტი 
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1.  ზეინკალ - სანტექნიკოსის  პროფესიის არსი  და  პროფესიული  ვალდებულებები 

მდგომარეობს იმაში, რომ: 

 

☐   სპეციალისტმა დაამონტაჟოს ყველა სანტექნიკური  დანადგარი  ხარისხიანად და 

შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვით. 

☐   სპეციალისტმა დაამონტაჟოს ელექტროობა ხარისხიანად და შრომის 

უსაფრთხოების წესების დაცვით. 

☐   სპეციალისტმა  კედელზე მიაკრას თაბაშირმუყაოს  ფილა ხარისხიანად და შრომის 

უსაფრთხოების წესების დაცვით. 

☐   სპეციალისტმა  შეაკეთოს დაზიანებული ხის კონსტრუქცია ხარისხიანად და 

შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვით. 

 

მონიშნეთ ზეინკალ - სანტექნიკოსის სამუშაოს ამსახველი ფოტო 

 

☐ ☐ 

 

2. ა) სად შეიძლება დასაქმდეს ზეინკალ-სანტექნიკოსი? 

☐   სუპერმარკეტში მოლარე ოპერატორად 

☐   სუპერმარკეტში მოლარე ოპერატორად 

☐   ნებისმიერ სახელმწიფო ან კერძო   საწარმო-დაწესებულებაში ნებისმიერ 

პოზიციაზე  

☐   ნებისმიერ სახელმწიფო ან კერძო   საწარმო-დაწესებულებაში ზეინკალ 

სანტექნიკოსად  პოზიციაზე  

 

2. ბ) სად არ შეიძლება დასაქმდეს ზეინკალ-სანტექნიკოსი? 

☐   გემზე  

☐   სანტექნიკის მაღაზიაში  

☐   იყოს თვითდასაქმებული  

☐   ნებისმიერ სახელმწიფო ან კერძო   საწარმო-დაწესებულებაში  

 

მონიშნეთ ზეინკალ - სანტექნიკოსის სამუშაოს ამსახველი ფოტო 
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☐ ☐ 

 

3. საქართველოს შრომის ბაზარზე  არსებული მოთხოვნები  ზეინკალ-სანტექნიკოსის  

პროფესიის მიმართ არის: 

☐   უნდა ჰქონდეს   მაღალი კვალიფიკაციის დონე მოცემულ სფეროში  

☐   უნდა საუბრობდეს ინგლისურად 

☐   დამკვეთთან უნდა იყოს კომუნიკაბელური  

☐   სასურველია ფლობდეს ელექტრიკოსის პროფესიულ კვალიფიკაციასაც  

 

4. სამუშაო  ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის  მოძიება შესაძლებელია  

 

☐   http://www.jobs.ge 
 

☐   http://www.gmail.com 
 

☐   http://usa2georgia 

 

☐  
   

☐      
 

☐ 

 

5. შრომითი ურთიერთობების   განმსაზღვრელი   აუცილებელი პირობაა 

☐   დამსაქმებელისა და დასაქმებული პირის თანასწორუფლებიანობა. 

☐   დასაქმებული ზეინკალ სანტექნიკოსი იყოს მამაკაცი  

☐   დასაქმებული ზეინკალ-სანტექნიკოსი იყოს ეთნიკურად ქართველი  

☐   დასაქმებული ზეინკალ-სანტექნიკოსი შრომობდეს შესვენების გარეშე, თუკი ამას 

დამსაქმებელი სთხოვს 

პასუხის ცხრილი 
N კი არა N კი არა N კი არა N კი არა N კი არა N კი არა N კი არა 

1   2.1   2.2   3   4   5   6   

 

პროფესიული განათლების მასწავლებელი:                -----------------------------------------                                                              

http://www.jobs.ge/
http://www.gmail.com/
http://usa2georgia/
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აღნიშნული შეფასების ფურცელი ცხადყოფს, რომ მოსწავლისთვის სასწავლო პროცესში 

განსაზღვრული იყო მოდიფიცირებული სწავლის შედეგები და შესრულების კრიტერიუმები, 

შემუშავებული ტესტი კი იმგვარად არის ფორმირებული, რომ გადაამოწმოს, დასძლია თუ არა 

სტუდენტმა ის მოთხოვნები, რაც ინდივიდუალურად მისთვის იყო დასახული.  

იმ შემთხვევაში, თუკი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის 

ინდივიდუალურად განსაზღვრული გეგმის ფარგლებში, მოდულის მხოლოდ ზოგიერთი 

სწავლის შედეგია დაზუსტებული, დანარჩენი კი უცვლელად არის დადგენილი, უცვლელად 

დატოვებულ  სწავლის შედეგებთან მიმართებით ის ისევე შეფასდება, როგორც ჯგუფის სხვა 

წევრები. შესაბამისად, აღნიშნული სტუდენტის მიღწევის შესაფასებლად გამოიყენება 

შესრულების იგივე კრიტერიუმები და იდენტური ინსტრუმენტები / დავალებები, რაც 

დანარჩენი სტუდენტებთან. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია აკომოდაციების 

გამოყენება.  

 

შენიშვნა:  

 გაუმართლებელია, სტუდენტი შევაფასოთ იმ სწავლის შედეგებთან მიმართებით, 

რომლებიც მისთვის არ იყო დადგენილი და მოვთხოვოთ შესრულების იმ 

კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, რომლებიც მისთვის იმთავითვე არ იყო ან 

სხვაგვარად იყო განსაზღვრული.  

 იშვიათად, დასაშვებია, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას ჰქონდეს 

სპეციფიური ინტერესი იმისა, რომ განსაზღვროს, რამდენად არის სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის მიღწევის დონე მიახლოებული და 

დაშორებული სტანდარტით განსაზღვრულ მიღწევის დონეს. ამ შემთხვევაში, მას 

შეუძლია შეაფასოს სტუდენტი მოდულით განსაზღვრულ სტანდარტულ 

მოთხოვნებთან მიმართებით; თუმცა, არამიზანშეწონილია აღნიშნული მიდგომა იქნეს 

გამოყენებული რუტინულად ყოველი მოდულის ბოლოს სტუდენტის 

ინდივიდუალური პროგრესის აღსანიშნად.  

 

შეფასების ფორმები 

მნიშვნელოვანია, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის 

განსაზღვრული შეფასების ფურცელი ნათლად ასახავდეს სწავლის შედეგებს და შესრულების 

კრიტერიუმებს, რომელთა მიმართებითაც ფასდება სტუდენტი.  

მეტი სინათლისათვის, შესაძლებელია შეფასების ფორმაში მოცემული იყოს როგორც 

სტანდარტულად ფორმულირებული სწავლის შედეგი და შესრულების კრიტერიუმები, ისე 

ინდივიდუალურად ფორმულირებული სწავლის შედეგი და შესრულების კრიტერიუმები.  
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ნიმუშის სახით გთავაზობთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

სტუდენტისთვის განსაზღვრულ ფორმას მისთვის დაზუსტებული სწავლის შედეგისთვის და 

შესრულების კრიტერიუმისთვის. მოცემული ფორმა ასახავს როგორც  სტანდარტულად, ისე 

ინდივიდუალურად  ფორმულირებულ სწავლის შედეგს და შესრულების კრიტერიუმებს.  

შეფასების ფორმის სრული ვერსია და ტესტი მოცემულია დანართში N4.  

სწავლის  შედეგი 1: 

 

პროფესიის შესახებ ინფორმაციის მართვა 

 

ინდივიდუალური სწავლის შედეგი 1: 

 

პროფესიის ძირითადი მახასიათებლების 

ამოცნობა 
 

შეფასების  მიმართულება: გამოკითხვა 

 

შეფასების ინსტრუმენტი:   წერილობითი გამოკითხვა 

შეფასების მტკიცებულება :   სტუდენტის მიერ შესრულებული ნამუშევარი 

/ტესტი   

 

# 
შესრულების სტანდარტული 

კრიტერიუმები   

შესრულების 

მოდიფიცირებული 

კრიტერიუმები   

შედეგი 

1 განმარტა პროფესიის არსი და 

პროფესიული ვალდებულებები 

დაასახელა /  ამოიცნო 

პროფესიის საქმიანობა 

ილუსტრაციაზე  

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

2 ჩამოთვალა დასაქმების 

შესაძლებლობები 

ამოიცნო დასაქმების 

შესაძლებლობები მისი  

პროფესიის შესაბამისად 

ილუსტრაციაზე 

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

3 განახორციელა კონკრეტულ 

სამუშაოებთან მიმართებით 

არსებული შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების 

იდენტიფიცირება 

ამოიცნო  კონკრეტულ 

სამუშაოებთან მიმართებით 

არსებული შრომის ბაზრის 

მოთხოვნები 

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

4 მოიძია დასაქმების 

შესაძლებლობები, სამუშაო 

ვაკანსიების შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელების 

ძირითად არხებზე 

დაყრდნობით 

ამოიცნო/ დაასახელა 

სამუშაო ვაკანსიების შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელების   

საძიებო ვებ. გვერდი. 

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

5 აღწერა საქართველოს შრომის 

კოდექსით გათვალისწინებულ 

შრომითი ურთიერთობების 

ნორმები. 

ამოიცნო/ დაასახელა  შრომითი 

ურთიერთობების  ნორმების 

ამსახველი ილუსტრაცია 

პროფესიის შესაბამისად 

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 
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ამავდროულად, შესაძლებელია, შეფასების ფორმა ასახავდეს მხოლოდ სტუდენტისთვის 

განსაზღვრულ ინდივიდუალურ სწავლის შედეგსა და შესრულების კრიტერიუმს. 

სტანდარტული ჩანაწერების გარეშე.  

ინდივიდუალური სწავლის შედეგი 2: 

 

კონკრეტულ პროფესიაში ორგანიზაციული 

მოწყობის ძირითადი პრინციპების აღწერა 
 

შეფასების  მიმართულება: გამოკითხვა 

 

შეფასების ინსტრუმენტი:   წერილობითი გამოკითხვა 

შეფასების მტკიცებულება :   სტუდენტის მიერ შესრულებული ნამუშევარი 

/ტესტი   

 

# შესრულების მოდიფიცირებული კრიტერიუმები   შედეგი 

1 ამოიცნო  კონკრეტული ორგანიზაციის შინაგანაწესით 

განსაზღვრულ წესები  და პროფესიული ეთიკის ნორმები; 

☐  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

2 ამოიცნო კონკრეტული ორგანიზაციის  სტრუქტურა. ☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

3 ამოიცნო სამუშაო ობიექტზე უსაფრთხოებისათვის  

აუცილებელი  საშუალებები; 
☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

4 ამოიცნო  სამუშაო გარემოს მოწყობის ძირითადი 

პრინციპები; 

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

5 ამოიცნო/  ჩამოთვალა შრომის ეფექტურობისთვის 

აუცილებელი   პიროვნულ მახასიათებლები; 
☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

6 ამოიცნო/ დაასახელა  ტოლერანტობისა და 

მრავალფეროვნების ძირითადი პრინციპები. 

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

 

დანართი N1 

შეფასების სტანდარტული ფორმა 
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         შეთანხმებულია                                                                

                                                                      ხარისხის მართვის მენეჯერი 

                                                                          

საგანმანათლებლო  დაწესებულების  

სახელწოდება:  

 

პროგრამა:  ინფორმაციული ტექნოლოგია 

მოდულის  სახელწოდება   რაოდენობრივი წიგნიერება 

სარეგისტრაციო  ნომერი:  0020103 

სწავლის  შედეგი 3: მონაცემთა  გრაფიკული  გამოსახულების  

ინტერპრეტირება 

შეფასების  მიმართულება: გამოკითხვა 

შეფასების ინსტრუმენტი:   წერილობითი გამოკითხვა 

შეფასების მტკიცებულება :   სტუდენტის მიერ შესრულებული 

ნამუშევარი /ტესტი   

 

შესაფასებელი პირის  სახელი, გვარი:  

შეფასების თარიღი:  

შეფასების  ადგილი:   A      გარემო 

შემფასებლის  სახელი,  გვარი:    

 

                                                   შეფასების  ფურცელი 

# შეფასების  კრიტერიუმები   დადასტურდა 
არ 

დადასტურდა 

1 სწორად  განმარტა  მონაცემთა  შეგროვების  ხერხები.   

2 სწორად  განმარტა  თვისობრივი  და  რაოდენობრივი  

მონაცემების  მნიშვნელობა. 

  

3 დავალების  შესაბამისად  განასხვავა  თვისობრივი  

და  რაოდენობრივი  მონაცემები. 

  

4 დავალების  შესაბამისად  განმარტა  მონაცემთა  

გრაფიკული  გამოსახულების  მნიშვნელობა. 

  

5 დავალების  შესაბამისად  მონაცემთა  გრაფიკულ  

გამოსახულებას  გაუკეთა  მარტივი  

ინტერპრეტირება. 
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სწავლის შედეგის მიღწევა 
☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

 

ხელმოწერა:  

მოდულის მასწავლებელი                                             

                                          

ტ ე ს ტ ი 

შენიშვნა : 

სტუდენტს   დავალების  შესასრულებლად  ეძლევა  50  წთ.  დადებითი შეფასება მიეცემა ყველა 
კრიტერიუმის  დადასტურების შემთხვევაში (კრიტერიუმი დადასტურებულად ითვლება საკითხების 50%+  
-ის სწორად შესრულებისას). უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში, სტუდენტს ეძლევა პროგრამის 
დასრულებამდე შედეგის ერთხელ გადაბარების  უფლება.  

კრიტერიუმი1. 

1.1 ჩამოთვალეთ, მინიმუმ სამი,  მონაცემთა შეგროვების ხერხი: 

1.2 დაასახელეთ მინიმუმ სამი, მონაცემთა წარმოდგენის ხერხი: 

კრიტერიუმი 2. 

2.1 რას ეწოდება  მონაცემთა  მოდა? 

2.2 რას ეწოდება მონაცემთა მედიანა? 

2.3 რას ეწოდება  მონაცემთა  გაბნევის  დიაპაზონი? 

2.4 რას ეწოდება  მონაცემთა  საშუალო? 

 

კრიტერიუმი 3. 

 3.1   ელექტროტექნიკის   ერთ-ერთ  მაღაზიაში  იანვრის თვეში  გაყიდული  ტელევიზორების 

რაოდენობა შეადგენდა 45-ს,  თებერვალში  36-ს,  მარტში  40-ს,  აპრილში 35-ს,  ,  მაისში 36-ს,  

ივნისში 42-ს. იპოვეთ  მოცემული მონაცემების მოდა, მედიანა, საშუალო და გაბნევის 

დიაპაზონი. 
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კრიტერიუმი 4. 

    4.1. მოცემულ   დიაგრამაზე  აღნიშნულია გაყიდული 

ტექნიკის  მონაცემები: მაცივრები 58%,  მტვერსასრუტები  

10%, გაზქურები 9%, სარეცხი მანქანები 23%.  ეს 

მონაცემები წერეთ  ცხრილის  სახით: 

 

 

კრიტერიუმი 5.  

5.1 მოცემული ხაზოვანი დიაგრამა  შეცვალეთ 

სვეტოვანი დიაგრამით. 

 

 

 

პასუხების ამსახველი ცხრილი 

დავალება სწორია არასწორია 

1.1   

1.2   

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

3   

4   

5   
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დანართი N2 

შეფასების აკომოდაციის ნიმუშები 

ტესტის სტანდარტული დავალება 

ჩამოთვალე ის დამცავი საშუალებები, რაც აუცილებელია, რომ ზეინკალ-სანტექნიკოსმა  სამუშაო 

ობიექტზე გამოიყენოს: 

1.  

2.  

3.  

4.  

ტესტის დავალების აკომოდაცია 

მონიშნე ის დამცავი საშუალებები, რაც აუცილებელია, რომ ზეინკალ-სანტექნიკოსმა  სამუშაო 

ობიექტზე გამოიყენოს: 

☐   წყლის სათვალე  

☐   ჩაფხუტი 

☐   საცურაო ქუდი   

☐   სპეცტანსაცმელი  

☐   საცურაო ჟილეტი  

☐   დამცავი ნიღაბი 

☐   დამცავი სათვალეები 

☐   ხელთათმანები 

ტესტის დავალების აკომოდაცია 

მონიშნე ის დამცავი საშუალებები, რაც აუცილებელია, რომ ზეინკალ-სანტექნიკოსმა  სამუშაო 

ობიექტზე გამოიყენოს: 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

☐ ☐ ☐ 
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დანართი N3 

სწავლის შედეგების და შესრულების კრიტერიუმების ასახვის ვერსია 1 

პროფესიული პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგია  

მოდული: რაოდენობრივი წიგნიერება 

 

სწავლის შედეგები 
სტანდარტული შესრულების 

კრიტერიუმები 

დაზუსტებული 

სწავლის შედეგი 

დაზუსტებული/მოდიფიცირებული 

შესრულების კრიტერიუმები 

შეფასების 

მიმართულება 

2. ყოველდღიური 

სამომხმარებლო/ 

საყოფაცხოვრებო 

საჭიროებების 

შესაბამისი 

არითმეტიკული 

გამოთვლების 

შესრულება 

1.  სწორად ასრულებს შეკრებას, 

გამოკლებას, გამრავლებას, გაყოფას, 

მოქმედებებს წილადებზე, მარტივი 

წრფივი განტოლების ამოხსნას 

როგორც ზეპირად ასევე, 

წერილობით; 

2.  ითვლის და ახდენს სიგრძის 

საზომი ერთეულების 

კონვერტირებას; 

3.  ითვლის და ახდენს წონის საზომი 

ერთეულების კონვერტირებას; 

4.  ითვლის და ახდენს ფართობის 

საზომი ერთეულების 

კონვერტირებას; 

5.  ითვლის და ახდენს სიჩქარის 

საზომი ერთეულების 

კონვერტირებას; 

6.  ითვლის და ახდენს მოცულობის 

საზომი ერთეულების 

კონვერტირებას; 

7.  ითვლის და ახდენს დროის საზომი 

ერთეულების კონვერტირებას; 

8.  ყოველდღიური 

სამომხმარებლო/საყოფაცხოვრებო 

საჭიროების შესაბამისად იყენებს 

ტემპერატურის, ინფორმაციის, 

ენერგიის, სიმძლავრის, სიხშირის 

საზომ ერთეულებს; 

9.  დავალების შესაბამისად ითვლის 

პროცენტს; 

10.  დავალების შესაბამისად ითვლის 

ფასდაკლების შედეგს; 

11.  დავალების შესაბამისად ითვლის 

საშუალოს;  

12. დავალების შესაბამისად ითვლის 

მანძილის შესაბამისი საწვავის 

ხარჯს; 

13. დავალების შესაბამისად მოიძიებს 

და ითვლის როგორც ქვეყნის 

ფარგლებში, ასევე მის ფარგლებს 

გარეთ გადაადგილებასთან 

დაკავშირებულ მგზავრობის 

ხარჯებს. 

ყოველდღიური 

სამომხმარებლო / 

საყოფაცხოვრებო 

საჭიროებების 

შესაბამისი ბაზისური 

არითმეტიკული 

გამოთვლების 

შესრულება 

1. შეუძლია მოქმედებების 

(შეკრება, გამოკლება) 

შესრულება მთელ რიცხვებზე 

1000-ის  ფარგლებში, ორნიშნა 

რიცხვების გამრავლება  და 

გაყოფა,  20-ის ფარგლებში 

წილადებზე   და  100-ის 

ფარგლებში  ათწილადებზე 

შეკრება-გამოკლება. მთელ 

რიცხვებზე ასის ფარგლებში 

მარტივი განტოლებების 

ამოხსნა. 

2. ახდენს   სიგრძის საზომი 

მთელი ერთეულების 

კონვერტირებას. 

3. ახდენს წონის საზომი მთელი 

ერთეულების კონვერტირებას. 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ახდენს დროის საზომი მთელი 

ერთეულების  კონვერტირებას . 

8. ასახელებს ტემპერატურის, 

ინფორმაციის საზომ 

ერთეულებს. 

9. ითვლის  პროცენტს  100-ის 

ფარგლებში მთელ რიცხვებზე. 

10. .ითვლის   ფასდაკლების 

შედეგს  მთელ რიცხვებზე,  100-

ის  ფარგლებში. 

11. ითვლის   საშუალოს  (მთელ  

რიცხვების) 100-ის  ფარგლებში. 

12. ითვლის მანძილის შესაბამის 

საწვავის ხარჯს 100-ის 

ფარგლებში, მთელ რიცხვებზე. 

13. ითვლის გადაადგილებასთან 

დაკავშირებული მგზავრობის 

ხარჯებს  1000-ის ფარგლებში 

მთელ რიცხვებზე. 

 

პრაქტიკული 

დავალება 
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2. გეომეტრიულ 

ფიგურათა გაზომვა  

1. სწორად ჩამოთვლის  

გეომეტრიულ ფიგურათა 

ნაირსახეობებს; 

2. მართკუთხა კოორდინატთა 

სისტემის მიხედვით სწორად 

განსაზღვრავს ორ წერტილს 

შორის მანძილს; 

3. დავალების შესაბამისად ითვლის 

გეომეტრიული ფიგურების 

ფართობსა და პერიმეტრს;  

4. სწორად განმარტავს კუთხეების 

მნიშვნელობასა და კუთხეების 

საზომ ერთეულებს; 

5. დავალების შესაბამისად შეუძლია 

გეომეტრიული ფიგურების 

მოცულობის გამოთვლა. 

2. გეომეტრიულ 

ფიგურათა გაზომვა, 

თუ განზომილებები 

მთელი რიცხვებია 

100-ის ფარგლებში. 

1.   ჩამოთვლის ზოგიერთ 

გეომეტრიულ  ფიგურათა  

ნაირსახეობებს; 

2. __________________ 

3. ითვლის გეომეტრიული 

ფიგურების ფართობს და 

პერიმეტრს, თუ 

განზომილებები მთელი 

რიცხვებია 100-ის ფარგლებში. 

4. განმარტავს   მართ, მახვილ, 

ბლაგვ და გაშლილ კუთხეს 

5. ითვლის კუბის და მართკუთხა 

პარალელეპიპედის 

მოცულობას, თუ 

განზომილებები მთელი 

რიცხვებია 100-ის ფარგლებში. 

პრაქტიკული 

დავალება 

  

3. მონაცემთა 

გრაფიკული 

გამოსახულების 

ინტერპრეტირება 

6. სწორად განმარტავს მონაცემთა 

შეგროვების ხერხებს; 

7. სწორად განმარტავს თვისობრივი 

და რაოდენობრივი მონაცემების 

მნიშვნელობას; 

8. დავალების შესაბამისად 

განასხვავებს თვისობრივ და 

რაოდენობრივ მონაცემებს; 

9. დავალების შესაბამისად 

განმარტავს მონაცემთა 

გრაფიკული გამოსახულების 

მნიშვნელობას; 

10. დავალების შესაბამისად 

მონაცემთა გრაფიკულ 

გამოსახულებას უკეთებს მარტივ 

ინტერპრეტირებას. 

3. განასხვავებს და 

განმარტავს 

თვისობრივ და 

რაოდენობრივ 

მონაცემებს 

1. ჩამოთვლის   მონაცემთა 

შეგროვების ხერხებს. 

2. სწორად განმარტავს თვისობ-

რივი და რაოდენობრივი 

მონაცემების მნიშვნელობას; 

3. განასხვავებს ერთმანეთისგან  

თვისობრივ  და რაოდენობრივ  

მონაცემებს. 

4. __________________ 

5. __________________ 

 

 

 გამოკითხვა 

 

სწავლის შედეგების და შესრულების კრიტერიუმების ასახვის ვერსია 2 

 

პროფესიული პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგია  

მოდული: რაოდენობრივი წიგნიერება 

სწავლის შედეგები სტანდარტული შესრულების კრიტერიუმები შეფასების მიმართულება 

სტანდარტული 

 

1. ყოველდღიური 

სამომხმარებლო/ 

საყოფაცხოვრებო 

საჭიროებების შესაბამისი 

არითმეტიკული 

გამოთვლების შესრულება 

სტანდარტული 

 

1. სწორად ასრულებს შეკრებას, გამოკლებას, გამრავლებას, გაყოფას, მოქმედებებს 

წილადებზე, მარტივი წრფივი განტოლების ამოხსნას როგორც ზეპირად ასევე, 

წერილობით; 

2. ითვლის და ახდენს სიგრძის საზომი ერთეულების კონვერტირებას; 

3. ითვლის და ახდენს წონის საზომი ერთეულების კონვერტირებას; 

4. ითვლის და ახდენს ფართობის საზომი ერთეულების კონვერტირებას; 

5. ითვლის და ახდენს სიჩქარის საზომი ერთეულების კონვერტირებას; 

6. ითვლის და ახდენს მოცულობის საზომი ერთეულების კონვერტირებას; 

7. ითვლის და ახდენს დროის საზომი ერთეულების კონვერტირებას; 

8. ყოველდღიური სამომხმარებლო/საყოფაცხოვრებო საჭიროების შესაბამისად 

იყენებს ტემპერატურის, ინფორმაციის, ენერგიის, სიმძლავრის, სიხშირის საზომ 

ერთეულებს; 

9. დავალების შესაბამისად ითვლის პროცენტს; 

10. დავალების შესაბამისად ითვლის ფასდაკლების შედეგს; 

11. დავალების შესაბამისად ითვლის საშუალოს;  

12. დავალების შესაბამისად ითვლის მანძილის შესაბამისი საწვავის ხარჯს; 

13. დავალების შესაბამისად მოიძიებს და ითვლის როგორც ქვეყნის ფარგლებში, 

ასევე მის ფარგლებს გარეთ გადაადგილებასთან დაკავშირებულ მგზავრობის 

ხარჯებს. 

სტნდარტული 

პრაქტიკული დავალება 
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ადაპტირებული 

 

1. ყოველდღიური 

სამომხმარებლო / 

საყოფაცხოვრებო 

საჭიროებების შესაბამისი 

ბაზისური არითმეტიკული 

გამოთვლების შესრულება 

მთელ რიცხვებზე 

ადაპტირებული 

 

1. შეუძლია მოქმედებების (შეკრება, გამოკლება) შესრულება მთელ რიცხვებზე 

1000-ის  ფარგლებში, ორნიშნა რიცხვების გამრავლება  და გაყოფა,  20-ის 

ფარგლებში წილადებზე   და  100-ის ფარგლებში  ათწილადებზე შეკრება-

გამოკლება. მთელ რიცხვებზე ასის ფარგლებში მარტივი განტოლებების 

ამოხსნა. 

2. ახდენს   სიგრძის საზომი მთელი ერთეულების კონვერტირებას. 

3. ახდენს წონის საზომი მთელი ერთეულების კონვერტირებას. 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ახდენს დროის საზომი მთელი ერთეულების  კონვერტირებას. 

8. ასახელებს ტემპერატურის, ინფორმაციის საზომ ერთეულებს. 

9. ითვლის  პროცენტს  100-ის ფარგლებში მთელ რიცხვებზე. 

10. ითვლის   ფასდაკლების შედეგს  მთელ რიცხვებზე,  100-ის  ფარგლებში. 

11. ითვლის   საშუალოს  (მთელ  რიცხვების) 100-ის  ფარგლებში. 

12. ითვლის მანძილის შესაბამის საწვავის ხარჯს 100-ის ფარგლებში, მთელ 

რიცხვებზე. 

13. ითვლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული მგზავრობის ხარჯებს  1000-ის 

ფარგლებში მთელ რიცხვებზე. 

ადაპტირებული 

პრაქტიკული დავალება 

 

სტანდარტული 

 

2. გეომეტრიულ ფიგურათა 

გაზომვა  

სტანდარტული 

 

1. სწორად ჩამოთვლის  გეომეტრიულ ფიგურათა ნაირსახეობებს; 

2. მართკუთხა კოორდინატთა სისტემის მიხედვით სწორად განსაზღვრავს ორ 

წერტილს შორის მანძილს; 

3. დავალების შესაბამისად ითვლის გეომეტრიული ფიგურების ფართობსა და 

პერიმეტრს;  

4. სწორად განმარტავს კუთხეების მნიშვნელობასა და კუთხეების საზომ 

ერთეულებს; 

5. დავალების შესაბამისად შეუძლია გეომეტრიული ფიგურების მოცულობის 

გამოთვლა. 

სტანდარტული 

 

პრაქტიკული დავალება 

  

ადაპტირებული 

 

2. გეომეტრიულ ფიგურათა 

გაზომვა, თუ განზომილებები 

მთელი რიცხვებია 100-ის 

ფარგლებში. 

ადაპტირებული 

 

1. ჩამოთვლის ზოგიერთ გეომეტრიულ  ფიგურათა  ნაირსახეობებს; 

2. __________________ 

3. ითვლის გეომეტრიული ფიგურების ფართობს და პერიმეტრს, თუ 

განზომილებები მთელი რიცხვებია 100-ის ფარგლებში. 

4. განმარტავს   მართ, მახვილ, ბლაგვ და გაშლილ კუთხეს 

5. ითვლის კუბის და მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობას, თუ 

განზომილებები მთელი რიცხვებია 100-ის ფარგლებში. 

ადაპტირებული 

 

პრაქტიკული დავალება 

 

სტანდარტული 

 

3. მონაცემთა გრაფიკული 

გამოსახულების 

ინტერპრეტირება 

სტანდარტული 

 

1. სწორად განმარტავს მონაცემთა შეგროვების ხერხებს; 

2. სწორად განმარტავს თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების 

მნიშვნელობას; 

3. დავალების შესაბამისად განასხვავებს თვისობრივ და რაოდენობრივ 

მონაცემებს; 

4. დავალების შესაბამისად განმარტავს მონაცემთა გრაფიკული გამოსახულების 

მნიშვნელობას; 

5. დავალების შესაბამისად მონაცემთა გრაფიკულ გამოსახულებას უკეთებს 

მარტივ ინტერპრეტირებას. 

სტანდარტული 

 

 გამოკითხვა  

 

ადაპტირებული 

 

3. განასხვავებს და განმარტავს 

თვისობრივ და რაოდენობრივ 

მონაცემებს 

ადაპტირებული 

 

1. ჩამოთვლის   მონაცემთა შეგროვების ხერხებს. 

2. სწორად განმარტავს თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების 

მნიშვნელობას; 

3. განასხვავებს ერთმანეთისგან  თვისობრივ  და რაოდენობრივ  მონაცემებს. 

4. __________________ 

5. __________________ 

 

ადაპტირებული 

 

გამოკითხვა 



28 / 33 
 

შენიშვნა:  

 პირველ ვერსიაში სტანდარტული და ადაპტირებული ჩანაწერები ერთმანეთის გვერდით 

პარალელურ სვეტებად არის მოცემული;  

 მეორე ვერსიაში სტანდარტული და ადაპტირებული ჩანაწერები ერთმანეთის ქვეშ  

ჰორიზონტალურ სვეტებად არის მოცემული;  

 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება უფლებამოსილია თავად გადაწყვიტოს 

რომელი ვერსიით იხელმძღვანელებს.  

 

დანართი N4 

         შეთანხმებულია                                                                

ხარისხის მართვის მენეჯერი 

შეფასების  ფურცელი                                              

                                                                          

საგანმანათლებლო  დაწესებულების  სახელწოდება:   

პროგრამა:  ზეინკალ - სანტექნიკოსი  

მოდულის  სახელწოდება   გაცნობითი პრაქტიკა 

სარეგისტრაციო  ნომერი:  0730301 

 

შესაფასებელი პირის  სახელი, გვარი:  

შეფასების თარიღი:  

შეფასების  ადგილი:   A      გარემო 

შემფასებლის  სახელი,  გვარი:    

 

სწავლის  შედეგი 1: 

 

პროფესიის შესახებ ინფორმაციის მართვა 

 

ინდივიდუალური სწავლის შედეგი 1: 

 

პროფესიის ძირითადი მახასიათებლების 

ამოცნობა 

 

შეფასების  მიმართულება: გამოკითხვა 

 

შეფასების ინსტრუმენტი:   წერილობითი გამოკითხვა 

შეფასების მტკიცებულება :   სტუდენტის მიერ შესრულებული ნამუშევარი 

/ტესტი   
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# 

შესრულების 

სტანდარტული 

კრიტერიუმები   

შესრულების მოდიფიცირებული 

კრიტერიუმები   შედეგი 

1 განმარტა პროფესიის არსი 

და პროფესიული 

ვალდებულებები 

დაასახელა /  ამოიცნო პროფესიის 

საქმიანობა ილუსტრაციაზე  
☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

2 ჩამოთვალა დასაქმების 

შესაძლებლობები 

ამოიცნო დასაქმების შესაძლებლობები 

მისი  პროფესიის შესაბამისად 

ილუსტრაციაზე 

☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

3 განახორციელა 

კონკრეტულ 

სამუშაოებთან 

მიმართებაში არსებული 

შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების 

იდენტიფიცირება 

ამოიცნო  კონკრეტულ სამუშაოებთან 

მიმართებაში არსებული შრომის 

ბაზრის მოთხოვნები. ☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

4 მოიძია დასაქმების 

შესაძლებლობები, სამუშაო 

ვაკანსიების შესახებ 

ინფორმაციის 

გავრცელების ძირითად 

არხებზე დაყრდნობით 

ამოიცნო/ დაასახელა 

სამუშაო ვაკანსიების შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელების   საძიებო 

ვებ. გვერდი. 

☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

5 აღწერა საქართველოს 

შრომის კოდექსით 

გათვალისწინებულ 

შრომითი 

ურთიერთობების 

ნორმები. 

ამოიცნო/ დაასახელა  შრომითი 

ურთიერთობების  ნორმების 

ამსახველი ილუსტრაცია პროფესიის 

შესაბამისად 

☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

 

სწავლის შედეგის მიღწევა 
☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

 

ხელმოწერა:  

მოდულის მასწავლებელი                                 

 

ტესტი 

 

1.  ზეინკალ - სანტექნიკოსის  პროფესიის არსი  და  პროფესიული  ვალდებულებები 

მდგომარეობს იმაში, რომ: 
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☐   სპეციალისტმა დაამონტაჟოს ყველა სანტექნიკური  დანადგარი  ხარისხიანად და შრომის 

უსაფრთხოების წესების დაცვით. 

☐   სპეციალისტმა დაამონტაჟოს ელექტროობა ხარისხიანად და შრომის უსაფრთხოების 

წესების დაცვით. 

☐   სპეციალისტმა  კედელზე მიაკრას თაბაშირმუყაოს  ფილა ხარისხიანად და შრომის 

უსაფრთხოების წესების დაცვით. 

☐   სპეციალისტმა  შეაკეთოს დაზიანებული ხის კონსტრუქცია ხარისხიანად და შრომის 

უსაფრთხოების წესების დაცვით. 

 

2. მონიშნეთ ზეინკალ - სანტექნიკოსის სამუშაოს ამსახველი ფოტო 

 

☐ ☐ 

 

ა) სად შეიძლება დასაქმდეს ზეინკალ-სანტექნიკოსი? 

☐   სუპერმარკეტში მოლარე ოპერატორად 

☐   სუპერმარკეტში მოლარე ოპერატორად 

☐   ნებისმიერ სახელმწიფო ან კერძო   საწარმო-დაწესებულებაში ნებისმიერ პოზიციაზე  

☐   ნებისმიერ სახელმწიფო ან კერძო   საწარმო-დაწესებულებაში ზეინკალ სანტექნიკოსად  

პოზიციაზე  

 

ბ) სად არ შეიძლება დასაქმდეს ზეინკალ-სანტექნიკოსი? 

☐   გემზე  

☐   სანტექნიკის მაღაზიაში  

☐   იყოს თვითდასაქმებული  

☐   ნებისმიერ სახელმწიფო ან კერძო   საწარმო-დაწესებულებაში  

 

3. მონიშნეთ ზეინკალ - სანტექნიკოსის სამუშაოს ამსახველი ფოტო 

 

☐ ☐ 
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4. საქართველოს შრომის ბაზარზე  არსებული მოთხოვნები  ზეინკალ-სანტექნიკოსის  

პროფესიის მიმართ არის: 

☐   უნდა ჰქონდეს   მაღალი კვალიფიკაციის დონე მოცემულ სფეროში  

☐   უნდა საუბრობდეს ინგლისურად 

☐   დამკვეთთან უნდა იყოს კომუნიკაბელური  

☐   სასურველია ფლობდეს ელექტრიკოსის პროფესიულ კვალიფიკაციასაც  

 

5. სამუშაო  ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის  მოძიება შესაძლებელია  

 

☐   http://www.jobs.ge 

 

☐   http://www.gmail.com 

 

☐   http://usa2georgia 

 

☐  

   

☐      

 

☐ 

 

6. შრომითი ურთიერთობების   განმსაზღვრელი   აუცილებელი პირობაა 

☐   დამსაქმებელისა და დასაქმებული პირის თანასწორუფლებიანობა. 

☐   დასაქმებული ზეინკალ სანტექნიკოსი იყოს მამაკაცი  

☐   დასაქმებული ზეინკალ-სანტექნიკოსი იყოს ეთნიკურად ქართველი  

☐   დასაქმებული ზეინკალ-სანტექნიკოსი შრომობდეს შესვენების გარეშე, თუკი ამას 

დამსაქმებელი სთხოვს 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

შესრულების 

ინდიკატორი 
შეფასება 

1 ☐   სწორია           ☐   არასწორია 

2 (ა) ☐   სწორია           ☐   არასწორია 

2 (ბ)  ☐   სწორია           ☐   არასწორია 

3 ☐   სწორია           ☐   არასწორია 

4 ☐   სწორია           ☐   არასწორია 

5 ☐   სწორია           ☐   არასწორია 

6 ☐   სწორია           ☐   არასწორია 

http://www.jobs.ge/
http://www.gmail.com/
http://usa2georgia/
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პროფესიული განათლების მასწავლებელი:                -----------------------------------------                                              

დანართი N4.2 

შეთანხმებულია                                                                

ხარისხის მართვის მენეჯერი 

შეფასების  ფურცელი                                              

                                                                          

საგანმანათლებლო  დაწესებულების  სახელწოდება:   

პროგრამა:  ზეინკალ - სანტექნიკოსი  

მოდულის  სახელწოდება   გაცნობითი პრაქტიკა 

სარეგისტრაციო  ნომერი:  0730301 

 

შესაფასებელი პირის  სახელი, გვარი:  

შეფასების თარიღი:  

შეფასების  ადგილი:   A      გარემო 

შემფასებლის  სახელი,  გვარი:    

 

ინდივიდუალური სწავლის შედეგი 2: 

 

კონკრეტულ პროფესიაში ორგანიზაციული 

მოწყობის ძირითადი პრინციპების აღწერა 

 

შეფასების  მიმართულება: გამოკითხვა 

 

შეფასების ინსტრუმენტი:   წერილობითი გამოკითხვა 

შეფასების მტკიცებულება :   სტუდენტის მიერ შესრულებული ნამუშევარი 

/ტესტი   

 

# შესრულების მოდიფიცირებული კრიტერიუმები   შედეგი 

1 ამოიცნო  კონკრეტული ორგანიზაციის შინაგანაწესით 

განსაზღვრულ წესები  და პროფესიული ეთიკის ნორმები; 

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

2 ამოიცნო კონკრეტული ორგანიზაციის  სტრუქტურა. ☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

3 ამოიცნო სამუშაო ობიექტზე უსაფრთხოებისათვის  

აუცილებელი  საშუალებები; 
☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

4 ამოიცნო  სამუშაო გარემოს მოწყობის ძირითადი 

პრინციპები; 

☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 
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5 ამოიცნო/  ჩამოთვალა შრომის ეფექტურობისთვის 

აუცილებელი   პიროვნულ მახასიათებლები; 
☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

6 ამოიცნო/ დაასახელა  ტოლერანტობისა და 

მრავალფეროვნების ძირითადი პრინციპები. 
☒  დადასტურდა 

☐  არ დადასტურდა 

 

სწავლის შედეგის მიღწევა 

☐   დადასტურდა 

☐   არ დადასტურდა 

ხელმოწერა:  

მოდულის მასწავლებელი  ----------------------------------------------------------------------------                     

 

 


