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დანართი N6  

  

სასკოლო სასწავლო გეგმის გადახედვისა და გაუმჯობესების 

მექანიზმები  

  

სკოლის მენეჯმენტს კათედრის ხელმძღვანელებთან, მასწავლებლებთან  და სრულ სასკოლო 

საზოგადოებასთან ერთად შემუშავებული  აქვს სასკოლო სასწავლო გეგმა, რომელიც ხელს  

უწყობს სკოლის მისიით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას.   

სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში ჩართულია 

სასკოლო საზოგადოება:  

• სკოლის ხელმძღვანელობა  

• საგნობრივი კათედრები  

• კლასის დამრიგებლები  

• მასწავლებლები  

• მოსწავლეები დ ა მშობლები  

სკოლაში მუდმივად მიმდინარეობს მონაცემთა შეგროვება მოსწავლეების აკადემიური 

მოსწრების  და მასწავლებლების მიღწევების შესახებ.    

 აღნიშნული ინფორმაცია გამოიყენება   ხარისხის  გაუმჯობესებისა და მოსწავლეების 

შედეგების ამაღლების მიზნით;  

უსაფრთხო, დისციპლინირებული, პოზიტიური, ჯანსაღი, წამახალისებელი და 

ინტელექტუალურად მასტიმულირებელი გარემო  წარმატებისთვის ხელსაყრელ პირობებს 

ქმნის მოსწავლეების სწავლისა და განვითარებისათვის.  

  

მონიტორინგი და შეფასება  

• მონიტორინგი - მიზნად ისახავს მოცემული სიტუაციის შესწავლას და 

მიღებულ შედეგზე დაყრდნობით შესაბამისი ჩარევების განხორციელებას    

პასუხისმგებელი პირი/პირები - სკოლის მენეჯმენტი, კათედრის თავმჯდომარეები  
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• შეფასება - მონიტორინგის შედეგზე დაყრდნობით სასწავლო პროცესის 

სემესტრული და წლიური ანალიზი.   

 პასუხისმგებელი პირი/პირები - დირექტორი, დირექტორის მოადგილე  

• სწავლა-სწავლების პროცესის მონიტორინგი  

პასუხისმგებელი პირი/პირები - დირექტორი,დირექტორის მოადგილე, საგნობრივი  

კათედრები, მასწავლებლები.  

• სააღმზრდელო პროცესის მონიტორინგი   

პასუხისმგებელი პირი/პირები -  კლასის  დამრიგებლები, დ/მოდგილე   

• მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მონიტორინგი   

პასუხისმგებელი პირი/პირები - დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, საგნობრივი 

კათედრის გამგეები, ხარისხის განვითარებისა და  პროფესიული მხარდაჭერის  ჯგუფი.   

• სასკოლო გარემო და სკოლის საერთო კულტურა   

პასუხისმგებელი პირი/პირები - სასკოლო საზოგადოება,  მოსწავლეები და მშობლები.  

  

მონაცემთა შეგროვების წყაროები: მონაცემთა 

შეგროვების წყაროებია:  

• შედეგების ანალიზები  

• სამუშაო შეხვედრები  

• მშობელთა კრებები  

• პირადი შეხვედრები  

• ანკეტირებები   

• თითოეული საგნის/საგნობრივი ჯგუფების გაწერილი პროგრამები  

• მოსწავლეთა მიღწევების ამსახველი დოკუმენტაცია (გამოკითხვის შედეგები, 

შეფასების დინამიკა, შემაჯამებელი სამუშაოების ანალიზი და სხვ.)  

• მასწავლებელთა გაკვეთილზე დასწრების მასალები  
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• საგნობრივი კათედრების დოკუმენტაცია  

• მასწავლებლების პორტფოლიოები  

• კლასის დამრიგებლების პორტფოლიოები  

• სხვადასხვა საგნებში სწავლების გასაძლიერებლად სკოლაში მუშაობის 

ამსახველი მასალა  

• სასკოლო საზოგადოების გამოკითხვის მასალები.  

• და სხვა  

  

აღნიშნულ მონაცემთა დამუშავებისა და სემესტრული  სვოტ ანალიზების საფუძველზე ხდება 

სასკოლო სასწავლო გეგმაში ცვლილებების შეტანა.  

  

სასკოლო სასწავლო გეგმაში ცვლილებების შეტანის მიზეზი შესაძლებელია გახდეს ესგ-ს 

ცვლილება ან სხვა საკანონმდებლო გადაწყვეტილება/ ბრძანება.  

  

2022-2023  
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