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თავი I  
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
1.1 შპს ორიენტირი (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც კოლეჯი) მოქმედი 
კანონმდებლობის, შიდა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული მისიის, ხედვისა და 
ღირებულების  ასევე, წინამდებარე ვერიფიკაციიის მექანიზმების შესაბამისად 
უზრუნველყოფს კოლეჯის ფარგლებში განხორციელებული/განსახორციელებელი ჩარჩო-
დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამის (შემდგომში 
საგანმანათლებლო პროგრამების) განხორცილების პროცესის მაღალ ხარისხს 
,,ვერიფიკაციის მექანიზმების’’ გამოყენებით;  
1.2 კოლეჯში ხარისხი უზრუნველყოფილია, ისეთი სახის პროფესიული საგანმანათლებლო 
საქმიანობის განხორციელებით, რომელიც შეესაბამება,  კოლეჯის მისიას, ხედვას, 
ღირებულებებს,  სამოქმედო  და სტრატეგიულ გეგმებში გაწერილ ამოცანებს. 
1.3 კოლეჯის საგანამანთლებლო პროცესის განხორციელების მაღალი ხარისხი ვლინდება 
კურსდამთავრებულთა მიერ შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 
შეძენილ თეორიულ ცოდნასა და გამომუშავებულ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებში, რომელიც 
ორიენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე და უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას. 

 
თავი II 

მუხლი 2. შიდა ვერიფიკაცია 
2.1. შიდა ვერიფიკაცია წარმოადგენს ხარისხის უზრუნველყოფის წამყვან მექანიზმს, 
რომლის მეშვეობითაც დგინდება კოლეჯში განხორციელებული სხვადასხვა 
საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენლობაში შემავალი თითოეული მოდულის 
სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტებისა და მისი დამადასტურებელი 
მტკიცებულებების თავსებადობა/შესაბამისობა კონკრეტულ  პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამასთან და მოდულთან.  
2.2. შიდა ვერიფიკაციის მეშვეობით ხორციელდება კოლეჯში მოქმედი საგანმანათლებლო 
პროგრამების შემადგენლობაში შემავალი მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის 
შედეგების შეფასების ინსტრუმენტების სიღრმისეული, სხვადასხვა რაკურსით შესწავლა 
და აუცილებლობის შემთხვევაში, შესაბამისი მოდულის პროფესიულ 
მასწავლებლელთან/პრაქტიკის ხელმძღვანელთან უკუკავშირის საფუძველზე, მოდულის 
შეფასების ინსტრუმენტში ცვლილების შეტანა. 
 
მუხლი 3. შიდა ვერიფიკაციის პრინციპები და მიმართულებები 
3.1 შიდა ვერიფიკაცია ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: 
ა) სანდოობა;  
ბ) ვალიდურობა;  
გ) გამჭვირვალობა; 
დ) სამართლიანობა;  
ე) ობიექტურობა. 
3.2შიდა ვერიფიკაცია ხორციელდება  სამი მიმართულებით: 



 

ა) შეფასებისას გამოყენებული ინსტრუმენტის ვერიფიკაცია; 
ბ) პროცესის ვერიფიკაცია; 
გ) მტკიცებულებების ვერიფიკაცია. 
 
მუხლი 4. შიდა ვერიფიკაციის სანდოობის პრინციპი 
4.1 შიდა ვერიფიკაციის განხორციელების დროს, შეფასება მიიჩნევა სანდოდ  და სანდოობის 
პრინციპი დაცულია, თუ:  
ა) შეფასების შედეგები ერთი და იგივეა, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ და როდის აფასებს 
პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის სწავლის შედეგებს;  
ბ) გამოიყენება ვალიდური შეფასების მექანიზმები;  
გ) ეფუძნება შეფასების მკაფიოდ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს;  
დ) უცვლელია განსაზღვრული დროის განმავლობაში.  
4.2 შიდა ვერიფიკაციის სანდოობის პრინციპი საშუალებას აძლევს პროფესიული 
განათლების მასწავლებელს/პრაქტიკის ხელმძღვანელს, მიღებულ იქნას სანდო და 
სამართლიანი გადაწყვეტილება ყველა პროფესიულ სტუდენტთან და მსმენელთან 
მიმართებით. 
 
მუხლი 5. შიდა ვერიფიკაციის ვალიდურობის პრინციპი 
5.1 შიდა ვერიფიკაციის ვალიდურობის პრინციპი წარმოადგენს შეფასების სიზუსტისა და 
შესაბამისობის საზომს.  
5.1 შეფასება ვალიდურია, როდესაც: 
ა) პროფესიული განათლების მასწავლებელი/პრაქტიკის ხელმძღვანელი შეფასების მიზნის 
შესაბამისად გეგმავს შეფასების პროცესს;  
ბ) შეფასების ინსტრუმენტები შერჩეულია შეფასების მიზნიდან გამომდინარე; 
გ) პროფესიული განათლების მასწავლებელი/პრაქტიკის ხელმძღვანელი პროფესიულ 
სტუდენტს/მსმენელს აძლევს შესაძლებლობას შესაბამისი მტკიცებულებების საფუძველზე 
წარმოაჩინოს კონკრეტული კვალიფიკაციისთვის აუცილებელი ცოდნა და უნარები; 
დ) საშუალებას აძლევს პროფესიული განათლების მასწავლებელს/პრაქტიკის 
ხელმძღვანელს მიღებულ იქნას სანდო და სამართლიანი გადაწყვეტილება ყველა 
პროფესიულ სტუდენტთან/მსმენელთან მიმართებით. 
 
მუხლი 6. შიდა ვერიფიკაციის ობიექტურობის, სამართლიანობის და გამჭვირვალობის 
პრინციპი 
6.1 შიდა ვერიფიკაციის ობიექტურობის, სამართლიანობისა და გამჭვირვალობის პრინციპი 
დაცულია, თუ  შეფასება არის გამჭვირვალე - მასში ნათლად არის განსაზღვრული 
კონკრეტული კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც, მაქსიმალურად ობიექტურად და 
სამართლიანად შეფასდება ნებისმიერი პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის ესა თუ ის 
სწავლის შედეგი.  



 

6.2 მიუხედავად იმისა, შეფასება ხორციელდება წერითი/ზეპირი გამოკითხვის, 
პრაქტიკული დავალების, ტესტისა თუ სხვა გამოკითხვის მეთოდით, პრინციპი უნდა იყოს 
ერთგვაროვანი.  
6.3 პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა და 
საჭიროებების გათვალისწინებით მაქსიმალური შესაძლებლობის ფარგლებში, უნდა იქნას 
შერჩეული შეფასების შესაბამისი ინსტრუმენტი და სწავლის შედეგის 
დადასტურებისათვის საჭირო გარემო.  
6.4 შეფასების ინსტრუმენტი უნდა იყოს ადვილად გასაგები და პროცესში ჩართულ ყველა 
პირს, მათ შორის, პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს ერთმნიშვნელოვნად ესმოდეს მისი 
შინაარსი. 
6.5 სიმარტივე უნდა გამორიცხავდეს მტკიცებულებებიდან რომელიმეს უგულებელყოფას.  
 
მუხლი 7. შიდა ვერიფიკაციის განხორციელების პროცესი 
7.1 შიდა ვერიფიკაციის პროცესს ახორციელებს შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფი, რომელსაც 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარდგინების საფუძველზე  ამტკიცებს კოლეჯის 
დირექტორი - შიდა სამართლებრივი აქტის - ბრძანების გამოცემის გზით. 
7.2 შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფის შემადგენლობაში შესაძლებელია შედიოდეს:  
ა)  კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - შიდა ვერიფიკაციის  
ჯგუფის ხელმძღვანელი; 
ბ) საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენლობაში შემავალი სხვა მოდულის 
განმახორციელებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელი/პრაქტიკის 
ხელმძღვანელი კომპეტენციის მიხედვით - შემფასებელი; 
გ) ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი ცოდნა - განათლების 
ვერიფიკატორი; 
დ) მოწვეული დარგის სპეციალისტი/პოტენციური დამსაქმებელი/პროფესიული 
განათლების მასწავლებელი  - დარგის ვერიფიკატორი; 
7.4 შიდა ვერიფიკაციის მუშაობის პროცესში შესაძლებელია ჩაერთოს სტუდენტური 
თვითმმართველობის წარმომადგენელი - პროფესიული სტუდენტი.  
7.5 დაუშვებელია შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფის წევრი მონაწილეობდეს შესაფასებელი  
მოდულის ვერიფიკაციის პროცესში, თუ თვითონ არის ამ მოდულის განმახოციელებლი, 
სუბიექტური ფაქტორის გამორიცხვის მიზნით. 
7.7 შიდა ვერიფიკაციის განხორციელების კონკრეტულ ვადებს, შიდა ვერიფიკაციის 
ჯგუფის კონკრეტულ შემადგენლობას, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
წარდგინების საფუძველზე, ამტკიცებს კოლეჯის დირექტორი შიდა სამართლებრივი აქტის 
- ბრძანების გამოცემის გზით.  
7.8 შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფი ახორციელებს შემდეგ საქმიანობას: 
ა) ადგენს კონკრეტული მოდულისათვის    განსახორციელებელი/განხორციელებული 
სწავლის შედეგის შეფასების ინსტრუმენტის სტრუქტურის შესაბამისობის (დანრთი N1) 
დადგენას, მისაღწევი/მიღწეული სწავლის შედეგების მიხედვით; 



 

ბ) შეისწავლის განსახორციელებელი/განხორციელებული, კონკრეტული მოდულის   
სწავლის შედეგის/შედეგების  შეფასების ინსტრუმენტის შინაარსობრივ  მხარეს  
მისაღწევ/მიღწეულ სწავლის შედეგთან მიმართებით. 
გ) ადგენს მოდულის სწავლის შედეგის/შედეგების მიღწევის  დამადასტურებელი 
მტკიცებულების შესაბამისობას  მისაღწევ/მიღწეულ სწავლის შედეგთან/შედეგებთან. 
დ) აწარმოებს  გამოკითხვებს  პროფესიულ სტუდენტთა  კმაყოფილების, ასევე 
პროფესიული განათლების მასწავლებლების/პრაქტიკის ხელმძღვანელების სწავლის 
შედეგების შეფასების ინსტრუმენტებისა და მისი გამოყენების პროცესის შესახებ; 
ე) უზრუნველყოფს შეფასების პროცესზე დასწრებას   მისი გაკონტროლების მიზნით;შიდა 
ვერიფიკაციის ჯგუფის წარმომადგენლის შეფასების პროცესზე დასწრების ფაქტი 
დასტურდება შესაბამის უწყისზე ხელმოწერის ფაქტით. 
ზ) ამზადებს დასკვნის პროექტს და წარუდგენს კოლეჯის დირექტორს შემდგომი 
რეაგირების მიზნით  (დანართი 2)  
თ) სხვა საქმიანობას რაც დაკავშირებულია ვერიფიკაციის პროცესის ეფექტურ 
განხორციელებასთან. 
7.9  შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფი  ახდენს 7.8. მუხლში აღწერილი აქტივობების ანალიზს და  
განიხილავს სხდომაზე; 
7.10 შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია პროფესიული 
განათლების მასწავლებელი/პრაქტიკის ხელმძღვანელი მოიწვიოს სხდომაზე და მისცეს 
საშუალება წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები გამოყენებული სწავლის შედეგების 
დამადასტურებელი ინსტრუმენტების, ასევე სასწავლო პროცესში შეფასების 
ინსტრუმენტების გამოყენების მიმდინარეობის შესახებ. 
7.11 შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფის მიერ გამართულ სხდომაზე დადგენილი ხარვეზების 
გარშემო, სიტუაციიდან გამომდინარე შესაძლებელია შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფმა მიიღოს 
ერთ-ერთი შემდგომი გადაწყვეტილება: 
ა) დააყენოს კოლეჯის დირექტორის წინაშე საკითხი პროფესიული განათლების 
მასწავლებლის/ პრაქტიკის ხელმძღვანელის შეცვლის შესახებ; 
ბ) მიმართოს კოლეჯის დირექტორს შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფის შემადგენლობაში 
ცვლილებების განხორციელების შესახებ; 
გ) მიმართოს შუამდგომლობით კოლეჯის დირექტორს პროფესიული განთლების 
მასწავლებლების/პრაქტიკის ხელმძღვანელების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად 
სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განხორციელების შესახებ. 
7.12 შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფის სხდომის ოქმს ხელს აწერს შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფის 
ხელმძღვანელი და მდივანი. 
7.13. შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფი ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორის წინაშე. 

 
მუხლი 8. შიდა ვერიფიკაციის განხორციელების ეტაპები და მიდგომები 
8.1 შიდა ვერიფიკაციის განხორციელების ეტაპები: 
 ა) ვერიფიკაციის გეგმის შედგენა; 
ბ)ვერიფიკატორების ინსტრუქტაჟი; 



 

გ) ვერიფიკაციის სამიზნე ინსტრუმენტის შერჩევა; 
გ) შესამოწმებელი ინსტრუმენტისა და მტკიცებულებების გამოთხოვა; 
ე) შესამოწმებელი ინსტრუმენტისა და მტკიცებულებების ვერიფიკაცია: 
ვ) ვერიფიკაციის დასკვნის პროექტის შედგენა და წარდგენა კოლეჯის დირექტორისათვის; 
ზ) ვერიფიკაციის საბოლოო დასკვნის შედეგების გაცნობა/უკუკავშირი სამიზნე 
ჯგუფებთან; 
თ) რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი . 
 
8.2 შიდა ვერიფიკაციის განხორციელებისას შეფასების ინსტრუმენტების და ზოგადად 
სასწავლო პროცესის  შემოწმება ხორციელდება  შერჩევითი პრინციპით. 
8.3. შეფასების ინსტრუმენტების შერჩევისას, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას რისკ-
ფაქტორების გამოვლენის რეესტრი (დანართი N3).  
8.3 იმ შემთხვევაში თუ ვერიფიკაციის დასკვნის შესაბამისად გამოვლენილი შედეგი 
აღმოჩნდა არადამაკმაყოფილებელი, დამატებით მოხდება სხავადასხვა პინციპით 
ინსტრუმენტების შერჩევა( მაგ.პროფესიული სტუდენტებიდან ანბანის მიხედვით 
შემოწმდეს პირველი ათი პროფესიული სტუდენტი  ან ბოლო ათი და დანარჩენი 
პროფესიული სტუდენტებიდან შემოწმდეს შემთხვევითი პრინციპით ორი პროფესიული 
სტუდენტი ან აუცილებლობის შემთხვევაში მთელი ჯგუფის ინსტრუმენტები  და ა.შ.). 

 
მუხლი 9. სწავლის შედეგის/შედეგების შეფასებისას გამოყენებული ინსტრუმენტის 
ვერიფიკაცია  
9.1. სწავლის შედეგის შეფასების ინსტრუმენტის ვერიფიკაციის განხორციელების დროს, 
შიდა ვერიფიკაციის ჯგუფი ვალდებულია მოახდინოს შემდეგი საკითხების ანალიზი:  
ა) შეფასების ინსტრუმენტის შეფასების მიმართულებასთან შესაბამისობის დადგენას 
(დანართი 4); 
ბ) არის თუ არა სწავლის შედეგის შეფასების ინსტრუმენტი ნათელი და გასაგები 
თითოეული სწავლის შედეგისათვის;  
გ) აქვს თუ არა სწავლის შედეგის შეფასების ინსტრუმენტს დავალების შესრულების    
ინსტრუქცია;   
დ) სწავლის შედეგის შეფასების ინსტრუმენტი იძლევა თუ არა სწავლის შედეგის ყველა 
ასპექტის შეფასების საშუალებას; 
ე) შეფასების დროის საკმარისობის შეფასებას; 
ვ) შეფასების გარემოს შესაბამისობის შეფასებას; 
თ) შეფასებისას გამოსაყენებელი აღჭურვილობის ადეკვატურობის შეფასებას; 
9.2  თუ სწავლის შედეგის/შედეგების შეფასების მეთოდი არის ტესტი, მას აუცილებლად 
უნდა ახლდეს  დავალებების სწორი პასუხები (ე.წ. ტესტის გასაღები). ტესტი უნდა იყოს 
საშუალო სიძლიერის, დავალებების ფორმულირება და პასუხის ვარიანტები არ უნდა 
იმეორებდეს  პასუხს. 
 
 



 

 
მუხლი 10. პროცესის ვერიფიკაცია  
სწავლის შედეგის/შედეგების  შეფასების პროცესის ვერიფიკაციის პროცესი მოიცავს: 
ა) პროფესიული სტუდენტის  წინასწარი ინფორმირებულობის  შემოწმებას სწავლის 
შედეგის/შედეგების პროცედურის/პერიოდულობის შესახებ: ; 
ბ) შეფასების პროცესის ფაქტობრივი გარემოებების( სასწავლო გარემო; შეფასებისას 
გამოსაყენებელი აღჭურვილობა, მასალები და ნედლეული)   შემოწმებას;  
გ) ვერიფიკაციის პროცესს ჰყავს: ეტაპზე პასუხისმგებელი, მონაწილე პირები და ასევე   
პირები რომლებიც ინფორმირებულები უნდა იყვნენ (დანართი 5) 
 
მუხლი 11. მტკიცებულებების ვერიფიკაცია   
 სწავლის შედეგის/შედეგების დადასტურების მტკიცებულებების ვერიფიკაცია მოიცავს: 
ა) შესამოწმებელ მტკიცებულებათა იდენტიფიცირებას; 
ბ) მტკიცებულებათა ფიზიკურად არსებობის შემოწმებას; 
გ) მტკიცებულებათა მიხედვით შესაფასებელი პირის იდენტიფიცირების შესაძლებლობის 
შემოწმებას; 
დ) მტკიცებულებათა საკმარისობის შეფასებას; 
ე) მტკიცებულებათა ვალიდურობის შეფასებას; 
ვ) მტკიცებულებათა შეფასება ობიექტურობის თვალსაზრისით; 
 
 

 
თავი III  

დასკვნითი დებულებები 
 

მუხლი 12. დასკვნითი  დებულებები 
12.1  წინამდებარე დოკუმენტს ამტკიცებს   კოლეჯის დირექტორი შიდა სამართლებრივი 
აქტის - ბრძანების საფუძველზე. 
12.2 წინამდებარე  დოკუმენტში ცვლილებისა და დამატებების შეტანა შესაძლებელია 
განხორციელდეს მხოლოდ კოლეჯის დირექტორის მიერ ბრძანების გამოცემის გზით. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

დანართი N 2 
 

ვერიფიკაციის  დასკვნის პროექტის ნიმუში 
მოდული/სწავლის შედეგი --------------------------------- 
შემფასებელი ------------------------------------- 
შეფასების პერიოდი ------------------------------------- 
ვერიფიკატორი ------------------------------------------ 
ვერიფიკაციის ჩატარების პერიოდი ------------------------------------- 
 

სისტემის 
ნაწილი 

შემოწმების მიდგომა ინდიკატორი დიახ/ არა მტკიცებულება 
არას შემთხვევაში 

რეკომენდაცია 

ვალიდურობა 

შეფასების სისტემა ვალიდურია თუ გამოყენებული შეფასების ინსტრუმენტი რელევანტურია იმ 
სწავლის შედეგის დადასტურებისათვის, რაც ფასდება. ასევე შეფასების გამოყენებული ინსტრუმენტი 
იძლევა სწავლის შედეგის შეფასების შესაძლებლობას ყველა კრიტერიუმის მიხედვით. 

 შეფასების 
ინსტრუმენტი 

შეფასების 
ინსტრუმენტის 
შესწავლა 
სპეციალისტის 
მიერ 

შეფასების 
გამოყენებული 
ინსტრუმენტი არის  
მოდულით 
განსაზღვრული 
შეფასების 
მიმართულების 
შესაბამისი 

   

შეფასების 
ინსტრუმენტის 
შესწავლა დარგის 
სპეციალისტის 
მიერ 

შეფასების 
ინსტრუმენტის 
შინაარსი 
სრულფასოვნად 
აფასებს შესაფასებელ 
სწავლის შედეგებს, 
მოდულით დადგენილი 
ყველა კრიტერიუმის 
მიხედვით.   

   

სანდოობა 

შეფასების სისტემა სანდოა, თუ განხორციელებული შეფასების შედეგები გამყარებულია სათანადო 
მტკიცებულებებით. 

მტკიცებულებათა 
შესწავლა  

ყველა სწავლის 
შედეგისათვის, 

   



 

შეფასების 
მტკიცებულება 

სპეციალისტის 
მიერ 

თითოეული 
შეფასებული 
პირისათვის არსებობს  
მტკიცებულება 

მტკიცებულებათა 
შესწავლა  
სპეციალისტის 
მიერ 

მტკიცებულება 
ავთენტურია, ანუ 
საჭიროების 
შემთხვევაში 
შესაძლებელია 
შესაფასებელი პირის 
იდენტიფიცირება 

   

მტკიცებულებათა 
შესწავლა  დარგის 
სპეციალისტის 
მიერ 

მტკიცებულება 
საკმარისია, ანუ 
მტკიცებულების 
მიხედვით 
შესაძლებელია 
დარწმუნება, რომ 
დავალება ყველა 
კრიტერიუმს 
შეესაბამება 

   

მტკიცებულებათა 
შესწავლა  დარგის 
სპეციალისტის 
მიერ 

მტკიცებულება 
ვალიდურია, ანუ 
ასახავს იმას, რაც უნდა 
შეფასებულიყო 

   

გამჭვირვალეობა 

შეფასების სისტემა გამჭვირვალეა, თუ შეფასების პროცესი და დადასტურების პირობები, მოთხოვნები, 
ასევე შეფასების შესახებ სხვა საჭირო ინფორმაცია წინასწარ არის ცნობილი ყველა შესაფასებელი 
პირისათვის. 

 შეფასების 
პროცესი 

შეფასების 
რეგულაციის ან/და  
შეფასების 
ინსტრუმენტის 
შესწავლა 
(პირობების 
ნაწილში) 

რეგულაცია 
ითვალისწინებს 
შეფასების შესახებ 
შესაფასებელი პირის 
წინასწარი 
ინფორმირების 
მექანიზმს 

   

შეფასებული 
პირის 
ინტერვიურება, 

წინასწარი 
ინფორმირება 
ხორციელდება 

   



 

სხვა 
მტკიცებულება 

იმგვარად, რომ 
არსებობს ამისი 
მტკიცებულება   

შეფასებული 
პირის 
ინტერვიურება 

 

წინასწარი 
ინფორმირება 
ხორციელდება 
გონივრული ვადების 
გათვალისწინებით, და 
ფორმით რათა 
სტუდენტმა შეძლოს ამ 
ინფორმაციის 
გამოყენება (არ უნდა 
მოხდეს ძალიან ადრე, 
რომ არ დაავიწყდეს. არ 
უნდა მოხდეს ყველა 
შეფასების პროცესის 
შესახებ 
ერთდროულად, რათა  
ვერ განასხვავოს ) 

   

შეფასებული 
პირის 
ინტერვიურება 

 

წინასწარი 
ინფორმირება 
ხორციელდება 
გონივრული ვადების 
გათვალისწინებით, 
რათა სტუდენტმა 
შეძლოს შეფასების 
პროცესისათვის 
ტექნიკური მომზადება 

   

შეფასებული 
პირის 
ინტერვიურება 

 

რეგულაციით 
გათვალისწინებული 
მექანიზმი სტუდენტის 
წინასწარი 
ინფორმირების 
თაობაზე 
პრაქტიკულად 
ხორციელდება  

   

სამართლიანობა 

შეფასების სისტემა სამართლიანია, თუ შეფასების პროცესი ორგანიზებულია იმგვარად, რომ ის 
საშუალებას აძლევს შესაფასებელ პირს დაადასტუროს მიღწეული სწავლის შედეგები (მათ შორის 



 

შეფასების დრო, შეფასების გარემო, გამოყენებული მასალები, აღჭურვილობა და სხვა პირობები). ასევე 
შეფასებისას ყველა ერთნაირ პირობებში იქნა ჩაყენებული. 

 შეფასების 
პროცესი 

შეფასების 
ინსტრუმენტის 
შესწავლა 
(პირობების 
ნაწილში) დარგის 
სპეციალისტის 
მიერ 

შეფასებისათვის 
გამოყოფილი დრო 
საკმარისია 

   

შეფასების 
ინსტრუმენტის 
შესწავლა 
(პირობების 
ნაწილში) დარგის 
სპეციალისტის 
მიერ 

შეფასება შესაბამის 
გარემოშია დაგეგმილი 

   

შეფასების 
ინსტრუმენტის 
შესწავლა 
(პირობების 
ნაწილში) დარგის 
სპეციალისტის 
მიერ 

შეფასებისათვის 
გათვალისწინებულია 
შესაბამისი 
აღჭურვილობით 
უზრუნველყოფა  

   

შეფასების 
ინსტრუმენტის 
შესწავლა 
(პირობების 
ნაწილში) დარგის 
სპეციალისტის 
მიერ 

შეფასებისათვის 
გათვალისწინებულია 
შესაბამისი მასალებით 
უზრუნველყოფა 

   

 შეფასებული 
პირის 
ინტერვიურება, 

შეფასების 
პროცესზე 
დასწრება ან 
ჩანაწერის ნახვა 
(შესაძლებლობის 
შემთხვევაში). 

შეფასების პროცესი 
განხორციელდა 
განსაზღვრული 
პირობების დაცვით 

   



 

ობიექტურობა 

შეფასების სისტემა ობიექტურია, თუ ყველა შესაფასებელი პირი ერთნაირი შესრულების (შედეგების) 
პირობებში ერთნაირად არის შეფასებული. 

შეფასების 
პროცესი 

შეფასების 
მტკიცებულებათა 
და უწყისების 
შესწავლა 

ერთნაირად 
შესრულებული ყველა 
დავალება ერთნაირადაა 
შეფასებული 

   

  სხვადასხვა დონეზე 
(კრიტერიუმებთან 
შესაბამისობის 
მიმართებით) 
შესრულებული 
დავალებები 
სხვადასხვაგვარადაა 
შესრულებული  

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

დანართი N 3 
 

რისკ-ფაქტორების გამოვლენის რეესტრი 
 

N გარემოება პროფესიული 
განათლების 

მასწავლებლის/
პრაქტიკის 

ხელმძღვანელი
ს სახელი, გვარი 

შესაძლო რისკი 
(შიდა 

ვერიფიკაციის 
ჯგუფის 

მოსაზრება, რა  
შეიძლება იყოს 
შასაძლო რისკი) 

კოეფიც
იენტი 

 
დაბა
ლი 

საშუ
ალო 

მაღა
ლი 

კრიტი
კული 

1 დამწყები პროფესიული განათლების 
მასწალებლის ფაქტორი 

  1 ქ. 
 

2 ქ. 3 ქ. 
 

4 ქ. 
 

2 დამწყები პრაქტიკის ხელმძღვანელის 
ფაქტორი 

      

3 სანდო პროფესიული განათლების 
მასწავლებლის შერჩევითი პრინციპით 
შემოწმება 

      

4 სანდო პრაქტიკის ხელმძღვანელის 
შერჩევითი პრინციპით შემოწმება 

      

5 პრაქტიკული დავალებების სიმრავლე       
6 ერთი ინსტრუმენტით, ერთდროულად 

შესაფასებელი სწავლის შედეგების 
რაოდენობა 

      

7 საგანმანათლებლო სტანდარტის ცვლილება 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

დანართი N 4 
 

შეფასების ინსტრუმენტების სამივე მიმართულებისათვის ადეკვატურობის დადგენის 
ცხრილის ფორმა 

 
N ინსტრუმენტი პროცესზე 

დაკვირვება 
პროდუქტის/შე
დეგის შეფასება 

გამოკითხვა 

1 ტესტი    
1.1 „ჭეშმარიტი/მცდარია“ პასუხის 

შემცველი კითხვები 
   

1.2 მტკიცებულების/მიზეზის 
შემცველი კითხვები (მრავალი 
არჩევითი პასუხით) 

   

1.3 გამოტოვებული სიტყვების ჩასმა    
1.4 კითხვები - შესაბამისობის 

დადგენა 
   

1.5 ბადისებრი შეკითხვები    
1.6 კითხვები მრავალი არჩევითი 

პასუხით 
   

1.7 მრავალჯერადი პასუხის 
შემცველი კითხვები 

   

1.8 კითხვები შეზღუდული 
არჩევანით 

   

2 წერითი დავალება (წერითი 
ნაშრომი) 

   

3 შემთხვევის შესწავლა (Case 
Study) 

   

4 კითხვები ღია დაბოლოებით    
5 ზეპირი შეკითხვები    
6 სტრუქტურირებული 

შეკითხვები 
   

7 პროექტი    
8 პროფესიული განხილვები    
9 პრაქტიკული დავალება    
10 როლური თამაში    
11 სიმულაცია    

 

 



 

დანართი  N 5 

 შეფასების სისტემის ვერიფიკაცის პროცესი  
ეტაპზე პასუხისმგებელი 
მონაწილე  
ინფორმირება 

 

პროცესის ეტაპი/ 

პასუხისმგებელი/ 

მონაწილე 

ხა
რ

ის
ხი

ს 
უ

ზ
რ

უ
ნვ

ელ
ყო

ფ
ის

 
სა

მს
ახ

უ
რ

ის
 უ

ფ
რ

ო
სი

  

ვე
რ

იფ
იკ

ატ
ო

რ
ი 

(გ
ან

ათ
ლ

ებ
ა)

 

ვე
რ

იფ
იკ

ატ
ო

რ
ი 

(დ
არ

გი
) 

ინ
სტ

რ
უ

მე
ნტ

ის
 

შე
მდ

გე
ნე

ლ
ი 

შე
მფ

ას
ებ

ელ
ი 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ი 

სა
სწ

ავ
ლ

ო
 

პრ
ო

ცე
სი

ს 
მა

რ
ეგ

უ
ლ

ირ
ებ

ელ
ი 

სა
მს

ახ
უ

რ
ი 

დ
აწ

ეს
ებ

უ
ლ

ებ
ის

 
დ

ირ
ექ

ტ
ო

რ
ი 

ვერიფიკაციის გეგმის 
შედგენა 

        

ვერიფიკაციის სამიზნე 
ინსტრუმენტის შერჩევა 

        

ვერიფიკატორების შერჩევა         

ვერიფიკატორების 
ინსტრუქტაჟი 

        

შესამოწმებელ 
მტკიცებულებათა 
იდენტიფიცირება   

        

შესამოწმებელი 
ინსტრუმენტისა და 
მტკიცებულებების 
გამოთხოვა 

        

ინსტრუმენტის შეფასების 
მიმართულებასთან 
შესაბამისობის დადგენა 

        

ინსტრუმენტის 
შინაარსობრივი შეფასება 
ვალიდურობის 
თვალსაზრისით 

        

მტკიცებულებათა 
ფიზიკურად არსებობის 
შემოწმება 

        



 
მტკიცებულებათა 
მიხედვით შესაფასებელი 
პირის იდენტიფიცირების 
შესაძლებლობის შემოწმება   

        

მტკიცებულებათა 
საკმარისობის შეფასება 

        

მტკიცებულებათა 
ვალიდურობის შეფასება 

        

შესაფასებელი პირის 
წინასწარი ინფორმირების 
მექანიზმის შემოწმება 

        

წინასწარი ინფორმირების 
ფაქტის გადამოწმება 
მექანიზმის შესაბამისად 

        

შეფასების დროის 
საკმარისობის შეფასება 

        

შეფასების გარემოს 
შესაბამისობის შეფასება 

        

შეფასებისას 
გამოსაყენებელი 
აღჭურვილობის 
ადეკვატურობის შეფასება 

        

შეფასებისას 
გამოსაყენებელი მასალების 
და ნედლეულის 
ადეკვატურობის შეფასება 

        

შეფასების პროცესის 
ფაქტობრივი გარემოებების 
შემოწმება 

        

მტკიცებულებათა შეფასება 
ობიექტურობის 
თვალსაზრისით  

        

ვერიფიკაციის დასკვნის 
პროექტის შედგენა 

        

ვერიფიკაციის დასკვნის 
პროექტის განხილვის 

        



 
ორგანიზება, შეთანხმება 
ფაქტობრივ გარემობებზე  

შეთანხმება 
რეკომენდაციებზე 
(საჭიროების შემთხვევაში) 

        

ვერიფიკაციის საბოლოო 
დასკვნის შედგენა 

        

რეკომენდაციების 
შესრულების გეგმის 
შედგენა (საჭიროების 
შემთხვევაში) 

        

ანგარიშგება 
რეკომენდაციების 
შესრულების შესახებ 
(საჭიროების შემთხვევაში) 

        

რეკომენდაციების 
შესრულების მონიტორინგი 
(საჭიროების შემთხვევაში) 
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