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მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
1.1 შპს ორიენტირის (შემდგომში - კოლეჯი) პერსონალის შეფასება ითვალისწინებს კოლეჯში 

დასაქმებული თითოეული თანამშრომლის მიერ შესრულებული სამუშაოს გაზომვას.  
1.2 პერსონალის კომპეტენციათა შეფასების წესი შემუშავებულია შპს ორიენტირის 

პერსონალის მართვის პოლიტიკის საფუძველზე და ადგენს კოლეჯის პერსონალის 
შეფასების პრინციპებს, პროცედურებს, შეფასების შედეგების გასაჩივრებისა და 
ანგარიშგების წესებს.  

 

მუხლი 2. სამუშაოს შეფასების მიზნები  

2.1 სამუშაოს შეფასების მიზნებია: 

1. პერსონალმა აღიქვას ის მოლოდინები, რაც კოლეჯს მასთან მიმართებაში გააჩნია; 
2. პროფესიული შესაძლებლობებისა და პიროვნული თვისებების დაკავებულ 

თანამდებობასთან შესაბამისობის დადგენა; 
3. თანამშრომლების საქმიანობის სისტემური მონიტორინგი, მათი ძლიერი და სუსტი 

მხარეების გამოვლენა; 
4. პერსონალის განვითრების საჭიროებების გამოვლენა, ინდივიდუალური პოტენციალის 

აღმოჩენა და სწორი მიმართულებით განვითარება; 
5. შრომითი მოტივაციისა და სამუშაოთი კმაყოფილების გაზრდა; 
6. დაკისრებული მოვალეობების შესრულების ხარისხის გაუმჯობესება. 

 
 

მუხლი 3. სამუშაოს შეფასების ფორმა 
 
3.1 თანამშრომელთა სამუშაოს შეფასება ხორციელდება შესაბამისი კრიტერიუმებით, 
რომლებიც უშუალო კავშირშია სამუშაოს შესრულების ხარისხთან. 
 

 
მუხლი 4. შეფასების ინდიკატორები 
 

1. პოზიციის შესაბამისი კომპეტენცია; 
2. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი; 
3. შემოქმედებითი/კრიატიული მიდგომა; 
4. დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 
5. ერთდროულად სხვადასხვა საქმის შესრულების უნარი; 
6. დეტალებზე ორიენტირებულობა; 
7. სამუშაოს დროულად შესრულება; 
8. დაკისრებული სამუშაოს მოცულობისათვის დამოუკიდებლად თავის გართმევის 

უნარი; 
9. კომუნიკაციის უნარი; 
10. გუნდური მუშაობის უნარი; 
11. სტრესულ სიტვაციაში მუშაობის უნარი; 
12. საკუთარი პოზიციის დაცვის უნარი; 
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13. პუნქტუალობა და დროის ეფექტური მართვის უნარი; 
14. ცვლილების სწრაფად აღქმის უნარი. 

 
მუხლი 5. შეფასების სისტემა 

5.1. პერსონალის შეფასების სისტემა დაფუძნებულია 360 გრადუსიან შეფასებასა და 
უშუალო ხელმძღვანელის შეფასებაზე. 

5.2. 360-გრადუსიანი უკუკავშირი (შეხედულებების/მოსაზრებების გაზიარება), იგივე 
მრავალრაკურსიანი, მრავალ წყაროზე დაფუძნებული უკუკავშირი ან შეფასება მოიცავს 
დასაქმებულის გარშემო არსებულ ყველა მიმართულებას. 360-გრადუსიანი ამ 
შემთხვევაში სრული წრის ასოციაციას ქმნის, რომლის ცენტრშიც არის მოქცეული 
დასაქმებული. უკუკავშირი გროვდება სხვადასხვა წყაროდან - თვითშეფასებიდან, 
კოლეგებისა და უშუალო ხელმძღვანელიებიდან, ასევე გარე წყაროებიდან. 

5.3. პერსონალის შეფასებაში 360 გრადუსიან უკუკავშირს ან ხელმძღვანელის შეფასებას 
ემატება პროფესიული სტუდენტებისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლების 
მხრიდან შეფასება იმ პერსონალის შემთხვევაში, რომელსაც შეხება აქვს პროფესიულ 
სტუდენტებთან ან/და პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან. ამასთან, 
პროფესიული სტუდენტების და პროფესიული განათლების მასწავლებლების, როგორც 
შემფასებლის როლი არის ნებაყოფლობითი, განსახვავებით სხვა რგოლებისაგან, 
როგორიც არის კოლეგა ან თვითშეფასება. 

5.4 თანამშრომლები ფასდებიან 360 გრადუსიანი შეფასებით, რომელიც მომდინარეობს 
დასაქმებულის გარშემო არსებული ყველა მიმართულებიდან (თვითშეფასება, კოლეგების, 
უშუალო ხელმძღვანელების, ქვემდგომი პირებისა და ზოგიერთ შემთხვევაში, პროფესიული 
სტუდენტებისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლების შეფასება).  

 
მუხლი 6. პერსონალის სამუშაოს შეფასება, მონაცემთა შეგროვება და დამუშავება 
 

1. ხელმძღვანელის მიერ დაქვემდებარებულის უშუალო შეფასება გულისხმობს 
დასაქმებულების შეფასებას უშუალო ხელმძღვანელების მიერ. თანამშრომლებს 
ხელმძღვანელებიდან აფასებს ორი დონის მენეჯერი, კერძოდ, მის იერარქიაში 
თანამშრომლის უშუალო ხელმძღვანელი და მისი ზემდგომი მენეჯერი. 
აღნიშნული მიდგომა ხელს უწყობს ყველა მმართველი რგოლის 
თანამშრომელთან მიმართებით ობიექტურ და გაშუალებულ შეფასებას. 

2. პერსონალის შეფასება განხორციელდება (დანართი N1) აღწერილი ფორმით. 
3. შეფასების  შედეგად  მიღებული  ინფორმაცია  კონფიდენციალურია,  

დაუშვებელია  მისი გასაჯაროება და მესამე პირთან განხილვა. თითოეული 
თანამშრომლის   შეფასების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ 
შემფასებლისათვის და ინფორმაციის დამუშავებაზე გამოყოფილი  
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პასუხისმგებელი  პირი/პირებისათვის.  თანამშრომელს  აქვს  უფლება  გაეცნოს 
თავისი საქმიანობის შეფასების საბოლოო შედეგს. 

4. პერსონალის შეფასების საბოლოო შედეგების ამსახველი დოკუმენტაცია ინახება 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

5. შეფასების პროცესის ეფექტიანად და დაუბრკოლებლად წარმართვისათვის 
აუცილებელია შეფასებაში   მონაწილე   ყველა   პირის   ინფორმირებულობა,   
თანამშრომლებთან   აქტიური კომუნიკაცია,    შეფასების    ფორმასთან    
დაკავშირებული    ინფორმაციის    ადეკვატურად მიწოდება,   შეფასების   
მიზნების   განმარტება   იმასთან   დაკავშირებით,   რომ   შეფასება ემსახურება 
პოზიტიური შედეგების მიღწევას, ორგანიზაციული კულტურის განვითარებასა 
და საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებას. 

 
მუხლი 7. პერსონალის შეფასების ჩატარების პერიოდულობა და შედეგების მართვა 
 
7.1. შეფასება ხორციელდება წელიწადში ერთხელ. 
7.2.  წინა წლის  სამუშაოს  შეფასება  მოხდება  მომდევნო  წლის  იანვრის  პირველი  
სამუშაო დღიდან  30  სამუშაო  დღის  განმავლობაში.  შევსებული ფორმები  გადაეცემა  
საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური 
რესურსების მართვის მენეჯერს      დასამუშავებლად. 
7.3. შეფასების შედეგები განიხილება და დამუშავდება საქმისწარმოების, პროფესიულ 
სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერის მიერ 
შესაბამისი წლის პირველ კვარტალში. 
7.4. საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური 
რესურსების მართვის მენეჯერი შეფასების შედეგების მიხედვით, კოლეჯის 
დირექტორთან ერთად გეგმავს გასატარებელ ღონისძიებებს. 
7.5. შეფასების ფორმიდან გამომდინარე, შეფასების შედეგების რანჟირება მოხდება 
შემდეგი ცხრილის მიხედვით: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.6. პერსონალის მიმართ, შეფასების ქულებიდან და სათანადო განხილვიდან 
გამომდინარე, ამ მუხლის   მე-5   პუნქტის   მიხედვით, შესაძლოა   გამოყენებული   იქნას   
კვალიფიკაციის ამაღლების და წახალისების სხვადასხვა ღონისძიებები. 
 
მუხლი 8. შეფასების პროცესში მონაწილე პირთა მოვალეობები და ეთიკური ნორმები 

10 ქულა დაბალი 
11-დან 20 ქულის ჩათვლით საშუალოზე დაბალი 
21-დან 30 ქულის ჩათვლით საშუალო 
31-დან 40 ქულის ჩათვლით საშუალოზე მაღალი 
41-დან 50 ქულის ჩათვლით მაღალი 
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8.1. შემფასებელი    პასუხისმგებელია    მის    მიერ    განხორციელებული შეფასების 
ყოველ კომპონენტზე. 
8.2.  შემფასებელი  ვალდებულია      ობიექტურად      განახორციელოს შეფასება. 
8.3. შემფასებელი ვალდებულია კონფიდენციალურობის დაცვით განახორციელოს 
შეფასება. 
8.4. შემფასებელი ვალდებულია გააცნოს შესაფასებელ პირს მისთვის დაგეგმილი 
აქტივობა. 
8.5. შეფასება-განხილვაში მონაწილე ყველა მხარემ უნდა დაიცვას კონფიდენციალურობა. 
8.6.საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური 
რესურსების მართვის მენეჯერმა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა შეფასების 
პროცესთან     დაკავშირებით     ჩაატარონ     საკონსულტაციო შეხვედრები, შეფასების 
პროცესის დაწყებამდე. 
8.7. საკონსულტაციო   შეხვედრებზე   დასწრება   სავალდებულოა   ყველა   
სტრუქტურული ერთეულის/პირის და უშუალო ხელმძღვანელისათვის. 

მუხლი 9. შეფასების შედეგების გამოყენება 
9.1. შეფასების შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნას: 

1. პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის -სწავლების საჭიროების 
განსაზღვრისათვის / ინდივიდუალური განვითარებისათვის; 

2. პერსონალის კარიერული განვითარებისათვის;  
პერსონალის წახალისებისათვის; 

3. პერსონალის მიმართ დისციპლინური ღონისძიების გატარებისთვის; 
4. კოლეჯის სხვა შიდა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ღონისძიებების 

განხორციელებისთვის. 

9.2. შეფასების შედეგების შესაბამისად, შესაძლოა, განისაზღვროს პერსონალის პროფესიული 
განვითარების საჭიროება. ასეთ შემთხვევაში, საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა 
რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი, შეფასებულსა და მის 
უშუალო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით, ადგენს პერსონალის განვითარების ინდივიდუალურ 
გეგმას და უზრუნველყოფს მის აღსრულებას. 

მუხლი 10. შეფასებაზე უარის თქმა 
10.1 შესაფასებელი პერსონალის მიერ შეფასებაზე უარის თქმა განიხილება, როგორც მძიმე 
დისციპლინური გადაცდომა. 

მუხლი 11. შეფასების შედეგის გასაჩივრების პროცედურა 
11.1 შეფასების შედეგების გასაჩივრების პროცედურა აწესრიგებს კოლეჯის პერსონალის შეფასების 
შედეგების განხილვის პროცესს, კომისიის შექმნას, განხილვის ვადებს და შედეგების გაანალიზებას. 

1. იმ შემთხვევაში, თუ უკუკავშირის მიწოდების დროს თანამშრომელი არ ეთანხმება ანგარიშს, 
იგი უფლებამოსილია ანგარიშის მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში გასააჩივროს შეფასების 
შედეგები. ასეთ შემთხვევაში, იქმნება კომისია. 

2. გასაჩივრების კომისიის შემადგენლობას, საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა 
რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერის წარდგინებით, 
ამტკიცებს დირექტორის შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე. 
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3. კომისიაში არ შეიძლება შედიოდეს შეფასების სისტემაზე პასუხისმგებელი პირი, 
შესაფასებლის უშუალო ხელმძღვანელი და თავად საჩივრის ავტორი. 

4. კომისიის წევრთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 3 წევრზე ნაკლები. 
5. შესაფასებელ პირს უფლება აქვს მოითხოვოს კომისიის შემადგენლობის შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდება. 
6. კომისიის წევრი ვალდებულია, განხილვის დაწყებამდე, წინასწარ განაცხადოს ყველა იმ 

გარემოების თაობაზე, რომელმაც შეიძლება მას ხელი შეუშალოს პირის მიმართ 
გადაწყვეტილების მიუკერძოებლად გამოტანაში. ასეთ შემთხვევაში, იგი, ვერ მიიღებს 
მონაწილეობას საჩივრის განხილვის პროცესში. 

7. კომისიის სხდომა უნდა გაიმართოს საჩივრის შემოტანიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის 
ვადაში. 

8. კომისია თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს თავჯდომარეს. 
9. კომისიის სხდომა დახურულია, ხოლო მიღებული გადაწყვეტილება - კონფიდენციალური, 

გარდა იმ შემთხვევისა, თუ საჩივრის ავტორი წერილობით გამოთქვამს სურვილს სხდომისა 
და გადაწყვეტილების საჯაროობის შესახებ. 

10. გასაჩივრების პროცესისთვის საჭირო დოკუმენტებია: შეფასების რეპორტი, შეფასების 
ანგარიშის მიღების/არმიღების ფორმა და კომისიის სხდომის ოქმი. 

11. კომისია უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ სხდომას ესწრება წევრთა ნახევარზე 
მეტი. გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს სხდომაზე დამსწრე 
წევრთა ნახევარზე მეტი. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში, გადამწყვეტად ითვლება 
სხდომის თავმჯდომარის ხმა. 

12. კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ კომისიის დამსწრე 
წევრები, შეფასებაზე პასუხისმგებელი პირი და შესაფასებელი. 

13. კომისიის წევრი უფლებამოსილია, დაურთოს ოქმს თავისი განსხვავებული აზრი, რის 
შესახებაც ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 

 
 

მუხლი 12. შეფასების პროცესზე პასუხისმგებელი        პირები 
12.1 შეფასების პროცესის მთლიანი ციკლის, როგორც პროცედურის აღსრულებაზე 
პასუხისმგებელი პირები: 

1. შესრულებული სამუშაოს შეფასების სტანდარტების შემუშავებაზე პასუხისმგებელია 
საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების 
მართვის მენეჯერი და სამსახურის/ინდივიდის უშუალო ხელმძღვანელი. 
2. შესრულებული სამუშაოს შეფასების ფორმის (რეპორტის ფორმა, ანაგირშის ფორმა, 
უკუკავშირის ფორმა) შემუშავებაზე საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა 
რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი სამსახურის/ინდივიდის 
უშუალო ხელმძღვანელი; 

3. შესრულებული სამუშაოს შეფასების ვადების შემუშავებაზე პასუხისმგებელია 

საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური 
რესურსების მართვის მენეჯერი; 
4. შესრულებული სამუშაოს შეფასების ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელია 
საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური 
რესურსების მართვის მენეჯერი; 
5. შესრულებული სამუშაოს შეფასების პროცესში მონაწილეობაზე პასუხისმგებელია ყველა 
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სტრუქტურული ერთეული, რომელიც დაწესებულებაში არსებობს; 

6. შესრულებული სამუშაოს შეფასების შედეგების დაანგარიშება/ანალიზზე პასუხისმგებელია 
საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური 
რესურსების მართვის მენეჯერი; 

7. შესრულებული სამუშაოს შეფასების შედეგების რეპორტის  შემუშავებაზე პასუხისმგებელია 
საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური 
რესურსების მართვის მენეჯერი; 

8. შესრულებული სამუშაოს შეფასების შედეგებზე უკუკავშირის მიცემაზე პასუხისმგებელის 
საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური 
რესურსების მართვის მენეჯერი და შესაფასებელი სამსახურის/ინდივიდის უშუალო 
ხელმძღვანელი; 

9. შესრულებული სამუშაოს შეფასების პროცესში ცვლილებების შეტანაზე პასუხისმგებელია 
საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური 
რესურსების მართვის მენეჯერი; 

10. უკუკავშირის შედეგად სამუშაოს შესრულებაში პროგრესის/რეგრესის მონიტორინგზე 
პასუხისმგებელია საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და 
ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი; 

11. შესრულებული სამუშაოს შეფასების წლიური, კვარტლური შედეგების შედარებით 
ანალიზზე პასუხისმგებელია საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა 
და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი. 

მუხლი 12. პერსონალის განვითარების გეგმა 
1. პერსონალის განვითარების გეგმა წარმოადგენს შეფასების სისტემის განუყოფელ ნაწილს. 

პერსონალის შეფასების შემდეგ მნიშვნელოვანია შეჯამდეს მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები და 

განისაზღვროს განვითარების ის ასპექტები, რომელიც მნიშვნელოვანია სამუშაოს უკეთ 

შესრულებისათვის. 

2. განვითარების ასპექტებია: ა) ცოდნა; ბ) კომპეტენიცები;  გ) უნარები. 
 
3. განვითარების გეგმა დგება პერსონალსა და უშუალო ხელმძღვანელის ერთობლივი განხილვის 
საფუძველზე, საჭიროების შემთხვევაში, საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა 
რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერის ჩართულობით. 

4. პერსონალის განვითარების გეგმა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 
ა) განვითარების არეალი (ცოდნა, უნარი, კომპეტენცია); 
 ბ) განვითარების პერიოდი; 
გ) განმავითარებელი აქტივობა (ტრენინგი, დავალება, მენტორინგი და ა.შ);  
დ) მოსალოდნელი შედეგი (ინდიკატორი); 
ე) საჭირო რესურსები. 

5. პერსონალის განვითარება ხორციელდება სხვადასხვა განმავითარებელი ღონისძიებების 
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მეშვეობით: 
             5.1 ტრენინგები; 
             5.2 სასწავლო კურსი; 

5.3 განმავითარებელი დავალებები - ხელმძღვანელის მიერ მიცემული დავალება, რომელიც 
ახალი გამოწვევაა პერსონალისთვის, წარმოადგენს მისთვის სიახლეს და მიზნად ისახავს 
პერსონალის პროფესიულ განვითარებას; 
5.4 მენტორის მიჩენა - მენტორინგი წარმოადგენს უფრო გამოცდილი პირის (პერსონალის) 
მიერ ცოდნის, გამოცდილების გადაცემას ნაკლებ გამოცდილი პერსონალისთვის; 
5.5 მენტორის როლის მიჩენა - მენტორის როლში ყოფნა ავითარებს პერსონალს, რადგან ის 
ახდენს საკუთარი ცოდნის, გამოცდილების მობილიზებას, აუმჯობესებს კომუნიკაციის 
უნარებს, ამზადებს ლიდერული პოზიციისთვის. 
5.6 აღნიშნული ჩამონათვალი არასრულია და მას ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით 
შესაძლოა დაემატოს სხვა განმავითარებელი ღონისძიებები. 
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               დანართი 1. 

 

შესრულებული სამუშაოს 
შეფასების ინდიკატორები 

თანამშრომლის სახელი, გვარი: 
პოზიცია: 

დაბალი საშუალოზე 
დაბალი 

საშუალო საშუალოზე 
მაღალი 

მაღალი 

1 2 3 4 5 

პოზიციის შესაბამისი 
კომპეტენცია 

     

შესრულებული სამუშაოს 
ხარისხი 

     

შემოქმედებითი/კრიატიული 
მიდგომა 

     

დამოუკიდებლად 
გადაწყვეტილების მიღების 
უნარი 

     

ერთდროულად სხვადასხვა 
საქმის შესრულების უნარი 

     

დეტალებზე 
ორიენტირებულობა 

     

სამუშაოს დროულად 
შესრულება 

     

დაკისრებული სამუშაოს 
მოცულობისათვის 
დამოუკიდებლად თავის 
გართმევის უნარი 

     

კომუნიკაციის უნარი      
გუნდური მუშაობის უნარი      
სტრესულ სიტვაციაში 
მუშაობის უნარი 

     

საკუთარი პოზიციის დაცვის 
უნარი 

     

პუნქტუალობა და დროის 
ეფექტური მართვის უნარი 

     

ცვლილების სწრაფად აღქმის 
უნარი 
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დანართი 2. 

შპს ორიენტირში პერსონალის გამოკითხვის შესახებ 

სახელი, გვარი:    

პოზიცია:   
 

1. კოლეჯში სამსახურის დაწყების პერიოდში, ყველაზე მეტად რამ მიიპყო თქვენი ყურდღება? 

• მატერიალურმა რესურსმა 

• თანამშრომელთა კეთილგანწყობამ 

• სამუშაო გარემომ 

• ხელმძღვანელებისგან სამართლიანმა დამოკიდებულებამ 

• სხვა_______________________ 
 

2. რა ფაქტორმა იმოქედა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ გამხდარიყავით შპს ორიენტირის წევრი?              

• პროფესიულ განათლების მიმართულებით დამკვიდრებულმა ადგილმა 

• სამუშაოს კომფორტულმა/კეთილგანწყობილმა გარემომ 

• ანაზღაურებამ 

• სხვა___________________________________ 

3. როგორ ფიქრობთ, რა სახის სირთულეებს შეიძლება შეგხვდეთ თქვენი სამუშაოს შესრულებისას? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4. როგორ ფიქრობთ, რა საშუალებებით შეძლებთ თქვენს პროდუქტიულობის გზარდას? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. როგორ ფიქრობთ, რა არის თქვენთვის ხელისშემშლელი ფაქტორი სამსახურის ჯეროვნად 

შესრულების დროს? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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დანართი 3. 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის შეფასების ფორმა 
 
 

პროფესკიული საგანმანათლებლო პროგრამა:_______________________________________________ 

მოდულის სახელწოდება:_________________________________________________________________ 

მეცადინეობის თემა:___________________________________________________________________ 

პროფესიული განათლების მასწავლებლი (სახელი, გავრი):__________________________________ 

დამსწრე პირი (სახელი, გვარი):____________________________________________________________ 

ვიზიტის თარიღი:________________________________________________________________________ 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის შეფასების კრიტერიუმები ფასდება 1-დან 5-მდე,სადაც 
5 არის მაქსიმალური შეფასება, ხოლო 1-მინიმალური 
 
 

 შეფასება კომენტარი 

პროფესიული განათლების მასწავლებელი 
ორგანიზებულია, გამოცხადდა დადგენილ დროს.
  

  

მეცადინეობისას ინარჩუნებს აუდიტორიასთან 
კონტაქტს. 

  

პროფესიული განათლების მასწავლებელი 
მეტყველებს აკადემიურად, სტუდენტისათვის 
გასაგებ ენაზე (ტერმონოლოგიით). 

  

ინარჩუნებს დისციპლინას აუდიტორიაში   

იცავს აუდიტორიასთან ურთიერთობის ეთიკის 
ნორმებს 

  

ნათლად აყალიბებს მეცადინეობის თემატიკის 
ფარგლებში განსახილველ საკითხებს 

  

ლექციის მსვლელობისას ახდენს თეორიულ და 
პრაქტიკული ცოდნის ეფექტურ სანთეზს. 
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იყენებს სწავლების თანამედროვე მეთოდებს, 
ლექციას აქვს ინტერაქციული სახე. 

  

პროფესიული განათლების მასწავლებელი ხელს 
უწყობს პროფესიული სტუდენტების  
ლექციის/პრაქტიკის პროცესში ჩართულობას 

  

პროფესიული განათლების მასწავლების მიერ 
წარმოდგენილი დამხმარე მასალები ნათელია, 
დამუშავებულია და შეესაბამება ლექციის 
მიზნებისა და ამოცანებს. 

  

მეცადინეობა მიმდინარეობს პროგრამით 
გათვალისწინებული მასალის შესაბამისად 

  

პროფესიული განათლების მასწავლებელი 
ეფექტურად იყენებს მეცადინეობისთვის 
განსაზღვრულ დროს.  

  

 
 

დამატებით კომენტარი: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

ხელმოწერა: 
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