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ქართულქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესის სასკოლო სასწავლო გეგმა ეფუძნება
ეროვნულ
ეროვნულ სასწავლო გეგმას , „ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს“
მიზნებს“იქმნება
ყოველი ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში და გამომდინარეობს სკოლის
მისიიდან.
სასკოლო სასწავლო გეგმა ეფუძნება ზოგადი განათლების სისტემისათვის
ფუნდამენტური მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტს, „ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს”,
რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორი თაობების აღზრდას უნდა შეუწყოს ხელი საქართველოს
ზოგადი განათლების სისტემამ და ეროვნულ სასწავლო გეგმას. სასკოლო სასწავლო გეგმის
მთავარი ამოცანაა, პასუხობდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმას – შექმნას ეროვნული მიზნების
მისაღწევი საგანმანათლებლო გარემო და რესურსები.
სასკოლო სასწავლო გეგმის დანიშნულებაა:
ა) სკოლის პრიორიტეტების გათვალისწინებით კონკრეტული ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებისთვის დააზუსტოს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემული საათობრივი
დატვირთვა;
ბ) განსაზღვროს დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება;
გ) დაგეგმოს სასკოლო-საგანმანათლებლო ღონისძიებები.სასკოლო სასწავლო გეგმაში
გაზიარებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის მთავარი ამოცანა, შექმნას ეროვნული მიზნების
მისაღწევი საგანმანათლებლო გარემო და რესურსები. ამ მიზნიდან გამომდინარე, იგი ირჩევს
პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებულ საგანმანათლებლო კონცეფციას:
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•

საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას თითოეული მოსწავლე, მისი განვითარების
პროცესი და მიღწეული შედეგი;

•

გათვალისწინებულია მოსწავლის ფიზიკური და ფსიქიკური შესაძლებლობები და
ასაკთან შესაფერისი ინტერესები;

•

შედეგზე ორიენტირება გულისხმობს მოსწავლისათვის მიწოდებული ინფორმაციის არა
მხოლოდ დამახსოვრებას, არამედ ამ ინფორმაციის მყარ, დინამიურ და ფუნქციურ
ცოდნად გარდაქმნას, ანუ მოსწავლეთა აღჭურვას ქმედითი ცოდნით;

სკოლის დირექცია უზრუნველყოფს სასკოლო სასწავლო გეგმის სრული ვერსიის თანაბარ
ხელმისაწვდომობას
ყველა დაინტერესებული მხარისთვის (სკოლის ვებგვერდის,
ბიბლიოთეკისა და კლასის დამრიგებლის საშუალებით) არაუგვიანეს სასწავლო წლის
დაწყებიდან პირველი კვირის ბოლომდე.

სკოლის სასწავლო გეგმა შედგება:
ა) სკოლის მისია;
ბ) ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო
მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
გ) ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და
სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
დ) სასკოლო საათობრივი ბადე;
ე) სასწავლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის
გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების
მიხედვით;
ვ) ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის, ასეთის
საჭიროების შემთხვევაში;
ზ) მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები (რომელიც განსაზღვრავს ვადებსა და
პირობებს გაცდენილი შემაჯამებლი დავალებების აღდგენისთვის, საშემოდგომო გამოცდების
ჩატარებისთვის და სხვა);
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თ) დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა.
7.. სკოლამ სასკოლო სასწავლო გეგმა უნდა გააცნოს ნებისმიერ ახალ მოსწავლესა და
მშობელს.

მის

2019-2020 სასწავლო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმა სკოლის გენერალურ
დირექტორთან ერთად შემუშავდა პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე და ამტკიცებს
პედაგოგიური საბჭო.
ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში ოფიციალური წესით იწარმოება შემდეგი
დოკუმენტაცია:
▪
▪

ბრძანებების სარეგისტრაციო წიგნი
შემოსული და გასული დოკუმენტაციის სარეგისტრაციო წიგნები

▪

მოსწავლეთა პირადი საქმეები

▪

მასწავლებელთა პირადი საქმეები

▪

პედაგოგიური საბჭოს სხდომების ოქმები

▪
▪

სასკოლო სასწავლო გეგმა
დამრიგებლის პორტფოლიო

▪

კათედრების თავმჯდომარეების პორტფოლიო

▪

საკლასო ჟურნალები

▪

თანამშრომელთა პირადი საქმეები

▪

ფინანსური დოკუმენტაცია
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სკოლის მისია
ქართულ- ამერიკული სკოლა „პროგრესის“ მისიაა შეუქმნას თითოეულ მოსწავლეს
უსაფრთხო და მზრუნველი გარემო, მისცეს შესაძლებლობა მიაღწიოს თავისი
შესაძლებლობების მაქსიმუმს, ასწავლოს მათ განსხვავებული აზრის და კულტურის
პატივისცემა, ხელი შეუწყოს შეითვისოს და საკუთარი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გამოიყენოს
დასავლური ღირებულებები და ფასეულობები. ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესი
არსებობს,რათა მისცეს მოსწავლეებს განათლება,რომელიც შთააგონებს მათ ,რომ თითოეულ
მოსწავლეს შეუძლია იყოს წარმატებული და თავისი სიტყვა თქვას სწრაფად ცვალებად
საზოგადოებაში.სასკოლო საზოგადოება მოწოდებულია აღზარდოს დამოუკიდებელი,
დემოკრატიული ფასეულობების მომხრე,ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების
მქონე, მოტივირებული, კონკურენტუნარიანი,პროგრესულად მოაზროვნე თაობა, რომელიც
მზად იქნება უპასუხოს თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებს.
ხედვა;
სკოლის მისია ეფუძნება იმ ხედვებს, რომელზედაც თანხმდებიან სასკოლო საზოგადოების
წევრები: სკოლის ადმინისტრაცია, მასწავლებლები, მშობლები, მოსწავლეები. სასკოლო
საზოგადოებას სჯერა, რომ თითოეული ბავშვი უნიკალურია და იმსახურებს ,რომ
საზოგადოებამ და სკოლამ შეუქმნას პირობები, რათა სრულად გამოავლინოს თავისი
შესაძლებლობები. მაღალი აკადემიური მოსწრება, უწყვეტი განათლებისთვის მზადყოფნა,
მყარი და დინამიური ცოდნა ,რომელიც სკოლამ მოსწავლეს უნდა მისცეს სწორედ
უსაფრთხო,მზრუნველ და მოწესრიგებულ გარემოში მიიღწევა. ჩვენი მიზანია ვასწავლოთ
ჩვენს მოსწავლეებს, არა მარტო აკადემიური უნარ-ჩვევები, არამედ ხელი შევუწყოთ მათი
პიროვნული თვისებების ჩამოყალიბებას, წავახალისოთ ურთიერთპატივისცემაზე აგებული
დისციპლინა და თვითდისციპლინა ,როცა თითოეულ მოსწავლეს გაცნობიერებული აქვს
პასუხისმგებლობა თავის ქმედებაზე და მის შედეგზე.
დასახული მისიის მისაღწევად ქმნის სამოქმედო გეგმას,რომელიც გულისხმობს იმ
ღონისძიებათა და სტრატეგიათა ერთობლიობას ,რომელმაც სკოლის წარმატება უნდა
განაპირობოს.ორგანიზაციული მენეჯმენტის სრულყოფა,ანგარიშვალდებულების სისტემის
შექმნა,პასუხისმგებლობათა და ფუნქციათა ზუსტი და თანმიმდევრული
გადანაწილება,მასწავლებელთა ჩართვა გადაწყვეტილებების მიღების და სასკოლო პოლიტიკის
განსაზღვრაში,პედაგოგიური კადრის უწყვეტიპროფესიული განათლების ხელშეწყობა და ამით
თოთოეული მოსწავლისათვის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა,მშობლების და
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ადგილობრივი თემის სასკოლო ცხოვრებაში ჩართვა.თუ როგორ და რამდენად ხარისხიანად
ხორციელდება დასახული ღონისძიებები,სკოლის ადმინისტრაცია ქმნის
მონიტორინგის,შეფასების და ანალიზის ჯგუფს,რომელიც უწყვეტ მონიტორინგს
განახორციელებს.

ქართულქართულ-ამერიკ
ამერიკული სკოლა პროგრესიის მიზანი
ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესის მიზანია აღზარდოს
ეფექტური,პასუხისმგებლობის მქონე, განათლებული ლიდერი-მოქალაქეები ახალი,
პროგრესული საუკუნისათვის. სკოლის მიზნებიდან გამომდინარე სასკოლო საზოგადოებას
ნათლად აქვს გაცნობიერებული, რომ სკოლაში შექმნილი კლიმატი და კულტურა არის ის
საფუძველი, რომელიც განსაზღვრავს მოსწავლის აკადემიურ და მასწავლებლის პროფესიულ
წარმატებას. ამიტომაც სასკოლო საზოგადოება ცდილობს შექმნას ღირებულებების,
ტრადიციების, ნორმების, შეხედულებების, ქცევის, ურთიერთდამოკიდებულების ისეთი
სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს დადებითი სასკოლო კლიმატის, "ოჯახური კულტურის"
ჩამოყალიბებას, სადაც სკოლის თითოეული თანამშრომელი და მოსწავლე თავს გრძნობს
დაცულად, თავად ქმნის ურთიერთპატივისცემისა და თანამშრომლობით გარემოს და ამით
აძლიერებს სკოლის პოზიტირ კულტურას. იმ მიზნით, რომ სკოლის თითოეულმა მოსწავლემ
და მასწავლებელმა თავი იგრძნოს ამ "ოჯახური კულტურის" თანამონაწილედ, სკოლა დგამს
ნაბიჯებს, რომელიც ამ მიზნის განხორციელებაში გვეხმარება. კერძოდ, სკოლის ხედვაა, რომ
ყველა ბავშვი უნიკალურია და სკოლამ უნდა უზრუნველყოს მათი ხარისხიანი განათლება. ამ
მიზნით ის მოსწავლეები, რომელთაც აქვთ აკადემიური ჩამორჩენა იღებენ დამატებით
საგანმანათლებლო მომსახურებას და უტარდებათ ინდივიდუალური მეცადინეობა იმ
საგნებში, რომელიც მათ ვერ დაძლიეს. სკოლა ზრუნავს მოსწავლეთა არა მარტო აკადემიურ
წარმატებაზე, არამედ მათი პიროვნული თვისებების ჩამოყალიბებაზე, დისციპლინისა და
თვითდისციპლინის განმტკიცებაზე.
სკოლის უახლესი (ერთწლიანი) და გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) სამოქმედო გეგმები
აერთიანებს იმ ძირითად პრიორიტეტებს, რომლის შესრულება და მიღწევა სკოლას
აუცილებლად მიაჩნია და რომელიც სკოლის მისიას ეხმიანება. სამოქმედო გეგმა ასევე
გულისხმობს სკოლის ხელთ არსებული ადამიანური და მატერიალური რესურსების
რაციონალურ გამოყენებას. სკოლის დირექციამ და პედაგოგებმა დასახეს გზები, კონკრეტული
ვადები და გეგმის შესრულებაზე პასუხუსმგებელი პირები./დანართი1 ერთწლიანი გეგმა//
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სკოლის საერთო კულტურა
1.სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს ურთიერთპატივისცემისა და თანასწორობის პრინციპების
დაცვას 2. სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემოს
შექმნას სკოლის საზოგადოების წევრებისთვის.სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს და ორგანიზება
გაუწიოს სპორტულ, სახელოვნებო, საკლუბო აქტივობებსა და სასკოლო პროექტებს,
რომლებშიც სხვადასხვა კლასის მოსწავლეები , მასწავლებელები და მშობლებიც იქნებიან
ჩართულნი.
ეროვნული სასწავლო გეგმის რეკომენდაციის საფუძველზე სკოლის სასწავლო გეგმა
ითვალისწინებს დაწყებითი,საბაზო და საშუალო საფეხურის ძირითად ამოცანებს, სკოლის
პრიორიტეტებს, რომელიც სკოლის მისიიდან გამომდინარეობს, მოსწავლეთა და მშობელთა
ინტერესებს (მცირერიცხოვანი ჯგუფები, ინდივიდუალური მეცადინეობა, მოსწავლის
საჭიროებაზე მორგებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა).სადამრიგებლო პროგრამაში
ასახული კლასგარეშე ღონისძიებები, რომელიც მოსწავლის სოციალურ-ემოციურ განვითარებას
უწყობს ხელს. იმ მიზნით,რომ მოსწავლემ შეიძინოს ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული ცოდნა,უნარები და ღირებულებები სკოლა იყენებს მრავალფეროვან
საგანმანათლებლო რესურსებს, გრიფმინიჭებულ სასკოლო სახელმძღვანელოებს, დამხმარე
ლიტერატურას, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, ლაბორატორიას, ბიბლიოთეკას, მუზეუმებს,
არაფორმალურ განათლებას,ისტორიულ ძეგლებს,ექსკურსიებს და სხვ.

სკოლის წლიური სამოქმედო გეგმის მიზნებია:
მიზნებია:
1.ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული სასკოლო სასწავლო გეგმის შექმნა და
განვითარება.
2ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების შესაბამისად მოსწავლეთა აღზრდა
მაღალზნეობრივ ღირებულებებით
3.გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა(სკოლას გაფორმებული აქვს
მემორანდუმი გერმანიის ,პოლონეთის და ინგლისი სკოლებთან)
4.ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა.
5საგაკვეთილო და კლასგარეშე საქმიანობის ერთიანობა.
6სწავლების შეფასება შედეგების, შეძენილი ცოდნის გამოყენების უნარ-ჩვევების მიხედვით.
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7სკოლის ცხოვრებაში მშობლებისა და თემის ჩართულობის უზრუნველყოფა.მშობელტა
ასოციაციის გააქტიურება
8.

სასკოლო დისციპლინის, სკოლის საერთო კულტურის ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა

მიზნების მისაღწევი სტრატეგიები :

1. სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესების ეფექტურად წარმართვისათვის
სათანადო პირობების შექმნა.
2. მასწავლებელთა პროფესიული ცოდნის გაღრმავების, მეთოდური დახელოვნების,
სწავლებისა და სწავლის თანამედროვე მეთოდოლოგიების დანერგვისათვის სამუშაო
მექანიზმის შექმნა .
3. საგნობრივი კათედრების მუშაობის გაუმჯობესება. კათედრის სამუშაო გეგმის
შედგენისას საგნობრივი სტანდარტების სავალდებულო მოთხოვნებისა და ეროვნული
სასწავლო გეგმის ძირითადი ორიენტირების გათვალისწინება.
4. სწავლების აქტიური მეთოდების გასაცნობად ტრენინგების ჩატარება,
მეთოდური კვირეულებისა და დისკუსიების მოწყობა;
5. პროფესიული განვითარების მიზნით მასწავლებელთა ჩაბმა საგნობრივ ტრენინგკურსების საქმიანობაში.
6. გაკვეთილების დაგეგმვა ეროვნული სასწავლო გეგმისა და ახალი საგნობრივი
სტანდარტების მიხედვით, ინტერაქტიური მეთოდების გამოყენებით.
7. მრავალკომპონენტიანი შეფასების სისტემის განხორციელება.
8. მონიტორინგის ჩატარება საგნობრივი სტანდარტების შესრულების მიმდინარეობაზე,
შედეგებისა და მათი ინდიკატორების მიხედვით.
9. მოსწავლეთა თვითმართთველობის განვითარება.
10. საწავლო– აღმზრდელობითი პროცესის ეფექტურად წარმართვა.
13.დამრიგებლების მიერ სამუშაო გეგმების შედგენა და მონიტორინგი.
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. სწავლისა და სწავლების ძირითადი პრინციპები და საგანმანათლებლო
პროცესის ორგანიზება
თავი I. საგანმანათლებლო
საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება
. ზოგადი განათლების საფეხურები
1. სრული ზოგადი განათლება მოიცავს სამ საფეხურს:
ა) დაწყებითი - I-VI კლასები;
ბ) საბაზო - VII-IX კლასები;
გ) საშუალო - X-XII კლასები.
2. დაწყებითი და საბაზო განათლება სავალდებულოა.
3. სრული ზოგადი განათლების მიღება შესაძლებელია ზოგადი განათლების სამივე საფეხურის
ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონის დაძლევის შემთხვევაში.
ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში სწავლა-სწავლება მოიცავს ცოდნის სამივე
კატეგორიას:დეკლატარიულს,პროცედურულსა და პირობისეულს.
ზოგადი განათლების საფეხურების ამოცანები
1. დაწყებითი საფეხურის მისიაა:
მისიაა:
ა) საგანთა თანამიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივი, ფიზიკური,
ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა;
ბ) საბაზისო უნარების - წიგნიერებისა და რაოდენობრივი წიგნიერების განვითარების ხელშეწყობა;
გ) სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება,
ცნობისმოყვარეობის ცოდნისმოყვარეობაში გადაზრდა და მოსწავლის მომზადება საბაზო
საფეხურისთვის.

სკოლაში ფუნქციონირებს სკოლამდელი ასაკის ჯგუფი და ამ ჯგუფის მოსწავლეებთან
საგაკვეთილო პროცესში გამოიყენება:
ა) განმავითარებელი, დიდაქტიკური თამაშები;
ბ) გაკვეთილის დაწყებიდან 15 წუთის შემდეგ დრო უნდა დაეთმოს ფიზიკურ აქტივობებს (3-5
წთ);
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გ) რეკომენდებულია გაკვეთილი მიმდინარეობდეს აქტიური და პასიური აქტივობების
მონაცვლეობით (მაგ. ხატვა ან როლური თამაში);
დ) შესაძლებლობის ფარგლებში, რეკომენდებულია, სასწავლო გარემო დაიყოს რამდენიმე
ნაწილად, რომელთაგან მინიმუმ ერთი დასვენებასა და თავისუფალ აქტივობას დაეთმობა.
3. საბაზო -საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:
ა) დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში;
ბ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების განსავითარებლად, რომლებიც
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში;
საბაზო საფეხურის მისიაა საგანთა სწავლა-სწავლების საფუძველზე მყარი, დინამიკური და
ფუნქციური ცოდნის კონსტრუირება, მოსწავლის ინტერესებისა და მიდრეკილებების
გამოვლენა, მოსწავლის დამოუკიდებელი სწავლის უნარისა და შრომისუნარიანობის
განვითარება, აქტიური მოქალაქის ფორმირების ხელშეწყობა და საფუძველების შექმნა
განათლების მომდევნო საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისთვის ან შრომითი საქმიანობისთვის.
საშუალო საფეხურის მისიაა:
მისიაა:
ა) საგანთა გაღრმავებული სწავლების გზით სისტემური ცოდნის კონსტრუირება;
ბ) მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და პასუხისმგებლობის
გრძნობის მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბება, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად
მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი
ღირებულებების შესაქმნელად.

ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესის სასკოლო-სასწავლო გეგმა
ეფუძნება
ეროვნულ-სასწავლო გეგმის სწავლა-სწავლების მიზნებს ,რომ მოსწავლეს განუვითაროს
გამჭოლი უნარები და ღირებულებები :პრობლემის გადაჭრა,კრიტიკული
აზროვნება,შემოქმედებითი აზროვნება,კომუნიკაცია,ეთიკა,მეწარმეობა,კვლევა,სწავლის
სწავლა,დამოუკიდებლად საქმიანობა.წიგნიერება,ინფრომაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენებაა,პასუხისმგებლობა.
სასწავლო წლის კალენდარი სკოლაში
1. სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები.
2. სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღები და არდადეგების დრო და
ხანგრძლივობა განისაზღვრება კანონმდებლობით.
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3. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია.(გამონაკლისია11,12კლასები რომლებიც სწავლობენ მე6
დღეს(შაბათი)აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც
სხვა კლასებისთვისაც. კერძოდ, ექვსდღიანი სწავლება დასაშვებია, თუ:
ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;
ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები.
4. გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან
დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების
დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ), როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე
ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის
შემცირების
მიზნით.
გაკვეთილებს შორის მაქსიმუმ ერთი შესვენების ხანგრძლივობა არის 15წთ. ხოლო
მინიმუმი5წთ.დანარჩენი შესვენებების ხანგრძლივობა განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო
გეგმით.(იხ.სკოლის დაწყება -დამთავრების გრაფიკი)

გაკვეთილების დაწყება -დამთავრების გრაფიკი
(I-XIIკლასები)
XIIკლასები)
გაკვეთილი
დაწყება
დამთავრება
გაკვეთილი
I
9სთ
9სთ45წთ
II
9სთ50წთ
10სთ35წთ
10სთ35წთ
III
10სთ45წთ
11სთ30წთ
10სთ45წთ
11სთ30წთ
IV
11სთ35წთ
12სთ
11სთ35წთ
12სთ2
სთ20წთ
V
12სთ
13სთ15წთ
12სთ3
სთ30წთ
13სთ15წთ
VI
13სთ30წთ
14სთ15წთ
13სთ30წთ
14სთ15წთ
VII
14სთ20წთ
15სთ5წთ
14სთ20წთ
15სთ5წთ
VIII
15სთ10წთ
15:55სთ
15სთ10წთ
15:55სთ

შესვენება
5წთ
10წთ
10წთ
5წთ
10წთ
10წთ
15წთ
15წთ
5წთ
5წთ
5წთ
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ქართულართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესის
2019
9-2020
201
2020 სასწავლო წლის კალენდარი

სექტემბერი (11 სასწ.
სასწ.
დღე))(12კლ
დღე
(12კლკლ-15სასწ
15სასწ.
სასწ.დღე
ორ

სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ

განმარტებანი
კვ

1. სასწავლო წელი იწყება 16 სექტემბერს და სრულდება 15 ივნისს.
ივნისს.
2. II-XI კლასისთვის სულ 172
172 სასწავლო დღეა
(I სემესტრი:
სემესტრი: 73
73 სასწავლო დღე;
დღე; II

9
16
23

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

25

2727
26 2727 28

29

24

სემესტრი:
სემესტრი: 99 სასწავლო დღე).
დღე).
3. XII კლასისთვის სასწავლო წელი იწყება 11 სექტემბერს და სრულდება 17
მაისს

30

სულ 20192019-2020 სასწ.
სასწ.წ.:17
.:172
172 სასწავლო დღე.
დღე.
სწავლის ხანგრძლივობა მოიცავს:
ოიცავს:

ორ

ოქტომბერი (22 სასწ.
სასწ. დღე)
დღე)
სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ

1

2

3

4

5

ნოემბერი (21 სასწ.
სასწ. დღე)
დღე)
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ

6

კვ

1

2

3

ორ

დეკემბერი (19 სასწ.
სასწ. დღე)
დღე)
სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ

1

3

7
14

8
15

9
16

10
17

11
18

12
19

13
20

4
11

5
12

6
13

7
14

8
15

9
16

10
17

2
9

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

16

17

28

29

30

31

25

26

27

28 29 30

23

24

30
2019
ორ

6
13
20

7

2

3

4

კვ

თებერვალი
თებერვალი (20 სასწ.
სასწ. დღე)
დღე)
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ
კვ

5

1

2
9

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

141
1411
4144
4144 15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15 16

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

21

22

10

4
11

5
12

6
13

7
14

8
15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

31

2019 წელი

იანვარი (13 სასწ.
სასწ. დღე)
დღე)
სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ

1

კვ

ორ

ნათლისღება

3/03
09.05.2020
09.05.2020

დედის დღე
ფაშიზმზე გამარჯვების დღე

26/05
კვ

საქ.
საქ. დამოუკიდებლობის დღე

1

2
9

23

მარტი (16 სასწ.
სასწ. დღე)
დღე)
სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ

არდადეგები
არდადეგები და უქმე დღეები
19/01

16

3

8
1
10 11 12 13 14 515
17

4

18

5

6

19

15 20

7

21 2 22

14/10

მცხეთობა/
მცხეთობა/სვეტიცხოვლობა

2
29 30

31

27

28

ორ

აპრილი 19სასწ
19სასწ.
სასწ. დღე)
დღე)
სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ

1

2

3

24

4

კვ

12

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18 19

21

22

23

27

28

29

30

24

26 27

28

25

26

1

კვ

24
31

28

29

ორ

ივნისი (11 სასწ.
სასწ. დღე)
დღე)
სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ

კვ

1

2

2

3

8
15

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

23

2
4

22

23
30

29

მაისი (20ასწ
20ასწ.
ასწ. დღე)
დღე)
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ

5

6

20

25

18

19

20

21

25

26

27

28 29 30

25 26

3
9

10

27

4
11

31

16

5

6

7

12

13

14

27.12.201
27.12.2019
.12.2019- 14.01.2020
.01.202020- საშობაო არდადეგები.
არდადეგები.
27.12.201927.12.2019-08.01.2020
08.01.2020წ
.01.2020წ.მე11.
მე11. მე12.
მე12. კლასებიკლასები-საშობაო არდადეგები
08.03.2020
08.03.2020 - 14.03.2020
.03.2020 - საგაზაფხულო არდადეგები.
არდადეგები.
16.04.20
16.04.2020
04.2020 - 20.04.20
20.04.2020
.04.2020 - სააღდგომო არდადეგები

მოსწავლეთა რაოდენობა
1. თითოეულ კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრება18 მოსწავლით.
2. გამომდინარე იქიდან, რომ სკოლაში მიმდინარეობს ინგლისურისა და მათემატიკის
გაძლიერებული სწავლება ,ამიტომ პროგრამებს შორის მნიშვნელოვანი შეუსაბამობის შემთხვევაში
სკოლა უწევს რეკომენდაციებს მოსწავლეს ინდივიდუალური მუშაობისათვის, რათა სკოლაში სწავლის
გაგრძელების პროცესი არ იყოს რთული, არ გამოიწვიოს მოსწავლის მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა
აკადემიური მოსწრების კუთხით და არ მოხდეს მისი კანონიერი უფლებების დარღვევა.
3. სკოლაში მოსწავლეთა მიღება, სხვა სკოლაში გადასვლა, პარალელურ კლასში გადასვლა, კლასიდან
კლასში გადაყვანა, საფეხურიდან საფეხურზე გადაყვანა, სტატუსის შეჩერება და მოსწავლეთა სიიდან
ამორიცხვა ხდება შესაბამისი პროცედურებით

I
I.. moswavleTa skolaSi miReba
1.1.skolaSi
moswavleTa Caricxva
1.1.
skolaSi moswavleebis Caricxva warmoebs Semdegi dokumentaciis
safuZvelze:
• mSobelის/kanonieri warmomadgenlis gancxadeba skolis direqtoris saxelze;
•

მოსწავლის dabadebis mowmobis dedani ან dabadebis mowmobis ნოტარიალურად

დამოწმებული asli;
•

საჯარო რეესტრის მიერ გაცემული მოსწავლის piradi ნომერი;

•
•

mSobლის (kanonieri warmomadgenlis) პირადობის მოწმობის asli;
ori fotosuraTi, zomiT 3X4

•

moswavlis piradi saqme /mimdinare Sefaseba/გაცდენებით;

•

brZanebis amonaweri skolidan amoricxvis Sesaxeb;
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1.2. rekomendacia mSoblebisaTvis skolaSi moswavleTa gadmoyvanis dros
skolaSi moswavleTa gadmoyvanis dros skola valdebulia mSobels gaacnos
skolis სასკოლო სასწავლო გეგმა და Sinaganawesi. ვინაიდან skolaSi gaZlierebulad
mimdinareobs ინგლისურისა და maTematikisa
swavleba, daexmaros zemoT aRniSnul
saswavlo disciplinebSi maT mier gavlil da
skolaSi arsebul programebs Soris
Sesabamisobis xarisxis dadgenaSi;
• programebs
Soris
mniSvnelovani
Seusabamobis
SemTxvevaSi
gaewios
rekomendaciebi individualuri muSaobisaTvis, raTa skolaSi swavlis gagrZelebis
შემთხვევაში procesi ar iyos rTuli, ar gamoiwvios Tanaklaselebisagan
mniSvnelovani CamorCena akademiuri moswrebis kuTxiT da ar moxdes moswavleTa
kanonieri uflebebis darRveva.
1.3.sarekomendacio testireba
1.3.
serekomendacio testirebis Casatareblad, skolis administracia amtkicebs,
saTanado sagnobriv kaTedrebTan SeTanxmebiT, komisiebis Semadgenlobas da
reglaments.
administracia valdebulia procesi warmarTos mikerZoeblad,
gamWvirvaled da obieqturad. testirebis Sedegad, Tu amis saWiroeba arsebobs,
moswavles unda mieces rekomendaciebi swavlis dawyebamde
damoukideblad
muSaobisaTvis, raTa saswavlo procesis dawyebisaTvis is maqsimalurad
adaptirebuli iyos im datvirTvisa da muSaobis
formebisaTvis, romelic
damkvidrebulia skolaSi.
1.4. skolaSi moswavleTa Caricxvis gaformeba
1.4
skola valdebulia yoveli moswavlis Caricxva skolaSi gaaformos
direqtoris Sesabamisi brZanebiT. brZanebaSi miTiTebuli unda iyos moswavlis
gvari, saxeli da Sesabamisi klasi.

1.5.
1. skolaSi moswavleTa misaRebi kontingentis gansazRvra
skolaSi
misaRebi
kontingentis
gansazღvrულია ავტორიზააცის

საბჭოს

გადწყვეტილებით.ამასთანავე სკოლა ითვალისწინეს კლასში მოსწავლეთა რაოდენობას და
სკოლის ადამიანურ-მატრეიალურ რესურსს.
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II.. moswavlis sxva skolaSi gadasvla
moswavles ufleba aqvs gadavides saswavleblad sxva skolaSi zogadi
ganaTlebis imave safexurze. survilis SemTxvevaSi:
1. სკოლამ ელექტრონული ბაზის საშუალებით უნდა მიიღოს მიმღები სკოლიდან
მოთხოვნა ამავდროულად სკოლაში მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა
წარმოადგინოს განცხადება მოსწავლის სკოლიდან გადაყვანის შესახებ;
2. moTxovnis formaSi aucileblad unda iyos miTiTebuli mimRebi skolis
zusti dasaxeleba da moTxovnis gamogzavnis TariRi;
3. skolა ვალდებულია არაუგვიანეს სამი სამუშაო დღის ვადაში moamzadoს და
გადაუგზავნოს მიმღებ სკოლას ფოსტის მეშვეობით Semdegi sabuTebi:
• moswavlis siidan amoricxvis Sesaxeb brZanebis amonaweri;
• moswavlis piradi saqme;
• moswavlis სეmestruli da mimdinare niSnebis amonaweri;
• moswavlis dabadebis mowmobis ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი;
• მშობლების პირადობის მოწმობის სალები;
4. მოსწავლის საბუთების მომზადებასა და გაგზავნას უზრუნველყოფენ კლასის
დამრიგებელი და სკოლის ოფისის მენეჯერი;

III.. moswavlis paralelur klasSi gadasvla
moswavles ufleba aqvs gadavides paralelur klasSi. სurvilis
SemTxvevaSi:
1. mSobelmა (kanonierma
warmomadgenelma)
skolaSi
unda
warmoadginos
gancxadeba
paralelur
klasSi
gadasvlasTan
dakavSirebiT,
სადაც
dafiqsirebuli iqneba is motivi, risTvisac განმცხადებელი iTxovs moswavlis
paralelur klasSi gadayvanas;
2. saWiroebis SemTxvevaSi, sakiTxis gadawyvetis mizniT, skolis direqtori
uflebamosilia mosTxovos damatebiTi ganmartebebi
damrigeblebs an
pedagogebs;
3. moswavlis
paralelur
klasSi
gadayvana
ar
gadayvanis
Sesaxeb
gadawyveტilebas Rebulobs skolis გენერალური ან აღმასრულებელი direqtori
gancxadebis წარდგენიდან araumetes aTi სამუშაო dRis vadaSi ;
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IV.. moswavlis klasidan klasSi gadayvana
•
•

•

moswavlis klasidan klasSi gadayvana xdeba saswavlo wlis bolos
saboloo akademiuri Sedegebis mixedviT;
moswavlis klasidan klasSi gadayvanisas aucileblad გათვალისწინებულ
unda იქნას saswavlo gegmiT damtkicebuli klasidan klasSi gadasayvani
barieris pirobა;
TviToeuli moswavlis klasidan klasSi gadayvana saswavlo wlis bolos
formdeba skolis direqtoris brZanebiT.

V.. moswavlis statusis SeCereba
1. სკოლა ვალდებულია საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეს შეუჩეროს მოსწავლის სტატუსი იმ
შემთხვევაში, თუ:
ა) მოსწავლე 90 სასწავლო დღის განმავლობაში ზედიზედ არ ცხადდება სკოლაში და არ იღებს
შეფასებას;
ბ) უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე პირი (გარდა საქართველოში მუდმივად
მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირისა) სტანდარტული ვაუჩერის შესაბამის თანხას არ შეიტანს
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე;
გ) მოსწავლე ოჯახთან ერთად მიემგზავრება საზღვარგარეთ და მოსწავლის მშობელი/კანონიერი
წარმომადგენელი წერილობით მიმართავს სკოლას;
დ) დაუდგენელია მოსწავლის ადგილსამყოფელი;
ე) მოსწავლე არაერთგზის, უხეშად არღვევს სკოლის შინაგანაწესს;
ვ) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში 12 წლის სწავლის შემდეგ მოსწავლემ ვერ დაძლია
ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონე, არ აქვს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით მოპოვებული დაფინანსება და სტანდარტული ვაუჩერის შესაბამის თანხას არ შეიტანს
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით მოსწავლის სტატუსის შეჩერების
შემთხვევაში სკოლა ვალდებულია ამის თაობაზე მოსწავლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს
აცნობოს გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 დღის ვადაში.
3. მოსწავლის სტატუსის შეჩერება და მოსწავლის სტატუსის აღდგენა ხდება სკოლის დირექტორის
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
4. მოსწავლის მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა, რომელსაც სურს მოსწავლის სტატუსის
აღდგენა უნდა მიმართოს იმ სკოლას, რომელმაც შეუჩერა სტატუსი ან მის უფლებამონაცვლეს.
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5. მოსწავლე, რომელსაც აღუდგება მოსწავლის სტატუსი, უფლებამოსილია სწავლა გააგრძელოს
შესაბამის კლასში, თუ მას დაძლეული აქვს წინმსწრები კლასის საგანმანათლებლო პროგრამა ან
ისარგებლოს მობილობით.
6. მოსწავლის სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში, მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის
წერილობითი მიმართავის საუძველზე, მოსწავლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გადაეცემა
მოსწავლის დაბადების მოწმობა მოსწავლის სტატუსის შეჩერების პერიოდით.

VI.. skolis siidan moswavlis amoricxva
1. skolis SinaganawesiT gaTvaliswinebulia moswavlis skoliს სიიდან ამორიცხვა
2. moswavlis სიიდან ამორიცხვის gadawyvetilebis miRebis ufleba aqvs skolis
disciplinur komitets faruli kenWisyriT.
3. moswavlis skoliს სიიდან ამორიცხვის
gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi,
disciplinuri komiteti valdebulia werilobiT acnobos skolis direqcias
miRebuli gadawyvetilebis Sesaxeb.
4. werilobiT gadawyvetilebis mიRebisTanave, moswavlis siidan amoricxva
formdeba direqtoris brZanebiT.
5. skola valdebulia direqtoris brZanebis Sesabamisi damowmebuli Canaweri
gaakeTos moswavlis pirad saqmeSi, sadac aucileblad miTiTebuli unda iyos
amoricxvis mizezi da TariRi.
6. სkoliს სიიდან ამორიცხულ moswavles ufleba aqvs swavla sxva skolaSi
ganagrZos.

VII თანამშრომელთა მიღების,
მიღების და დათხოვნის წესი
მუხლი 4. თანამშრომელთა სამსახურში მიღების წესი
4.1.სამუშაოზე მიღებისას სკოლის ადმინისტრაცია ვალდებულია მისაღებ პირს მოსთხოვოს:
• განცხადება სამსახურში მიღების თაობაზე;
პირადობის მოწმობა და რეგისტრაციის ადგილი.;
• შესაბამისი დოკუმენტები განათლების ან პროფესიული მომზადების შესახებ;
• განათლებისა და კვალიფიკაციის,სპეციალური ცოდნის ან მომზადების/გადამზადების
დამადასტურებელი დოკუმენტი ( შესაბამისი სერთიფიკატებით);
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4.2. სკოლაში სამუშაოდ მიღებულ ყველა თანამშრომელთან სკოლის დირექტორი აფორმებს
ხელშეკრულებას, რომელშიც უნდა აღინიშნოს თანამდებობა, თანამდებობრივი სარგო,
სამუშაო დრო და ადგილი, უფლებამოსილება-ვალდებულებები და დავის წარმოშობის
შემთხვევაში-- გასაჩივრების მექანიზმები.
4.3. დირექტორის გადაწყვეტილებით ხელშეკრულება შესაძლებელია გაფორმდეს
გამოსაცდელი ვადით, არაუმეტეს ექვსი თვისა, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ
სახელშეკრულებო დროით. ასევე სკოლის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია, ბრძანების
საფუძველზე, პროფესიული დაოსტატების მიზნით, კონკრეტულ პირთან შეთანხმებით,
შტატგარეშედ იყოლიოს რეზერვი ან მაძიებელი (,,მოხალისე”) მასწავლებელი.
4.4. თანამშრომლის მიღებისას სკოლის ადმინისტრაცია ვალდებულია:
• გააცნოს მას შინაგანაწესი;
ჩაუტაროს ინსტრუქტაჟი შრომის დაცვის, ბავშვთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის
შესახებ;
მუხლი 5.თანამშრომლის სამუშაოდან დათხოვნის წესი
5.1. თანამშრომელს უფლება აქვს მოშალოს დადებული შრომის ხელშეკრულება, მაგრამ ამის
შესახებ არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე, წერილობით უნდა გააფრთხილოს სკოლის
ადმინისტრაცია;
5.2. გაფრთხილების აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, მას უფლება აქვს შეწყვიტოს მუშაობა,
ხოლო სკოლის ადმინისტრაცია ვალდებულია მისცეს მას შრომის წიგნაკი და გაუსწოროს
ანგარიში (გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა);
5.3. შრომითი ხელშეკრულების ვადამდე მოშლა შესაძლებელია თანამშრომლის მოთხოვნით
მისი ავადმყოფობის ან ინვალიდობის გამო, აგრეთვე ადმინისტრაციის მიერ შრომის
კანონმდებლობის დარღვევის ან სხვა საპატიო მიზეზების გამო;
5.4. შრომის ხელშეკრულების მოშლა ფორმდება სკოლის დირექტორის ბრძანებით;
5.5. პედაგოგთა სამუშაოდან დათხოვნა რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად;
5.6. დაუშვებელია დათხოვნა, შვებულების ან დროებით შრომის უნარიანობის დაკარგვის
დროს.

VIII
VIII.სასკოლო საათობრივი ბადე
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სასკოლო საათობრივი ბადე მოიცავს თითოეული კლასის მიხედვით სავალდებულო გაკვეთილების
განრიგს.

სასკოლო საათობრივი ბადის მიხედვით შექმნილია გაკვეთილების ცხრილი, რომელიც

აზუსტებს, თუ კვირის რომელ დღეს და დროის მონაკვეთში, რომელი საგანი ისწავლება.
სკოლა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საბაზისო უნარ-ჩვევების შესასწავლად,
სავალდებულო ფაკულტატურ საგანს- ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ,

აგრძელებს
კურსის

სწავლება მიმდინარეობს I - VII კლასების მოსწავლეთათვის. ინფორმატიკის გაკვეთილები ყველა წესის
დაცვით აღინიშნება სასკოლო საათობრივ ბადეში. ქართულ-ამერიკულმა სკოლა პროგრესმა 20182019სასწავლო წელს მიიღო ამერიკული აკრედიტაცია რამაც განაპირობა ინგლისური ენის გაძლიერება.
სასკოლო საათობრივი ბადე, გაკვეთილების ცხრილი, შედგენილია სკოლის საათობრივი ბადის
შესაბამისად რომელშიც ეროვნული სასწავლო გეგმით რეკომენდებული ერთი კლასისთვის
განსაზღვრული საათობრივი დატვირთვის ფარგლებში, ჯამური საათობრივი დატვირთვისთვის 25%
გადანაწილებულია საგნებს შორის ინგლისურის სწავლების გაძლიერების მიზნით.
სასკოლო გაკვეთილების ცხრილი, მოიცავს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ და
გაუთვალისწინებელ დამატებით საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროგრამების ფარგლებში
,სასწავლო დისციპლინების დაზუსტებულ მეცადინეობების განრიგს, ცხრილში ფიქსირებულია, თუ
კვირის რომელ დღეს, რომელ სამეცადინო ჯგუფში
რომელი პროგრამით მიმდინარეობს
სწავლება.(დანართი2.)
2019
ოლაში კლასების
ლასების მიხედვით საათები გადანაწილდა შემდეგი სახით.
2019-2020
2020 საწავლო წლისათვის სკოლაში
სახით.
საათობრივი ბადე დაწყებითი და საბაზოსაბაზო-საშუალოსაშუალო- საფეხურისათვის
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201
2019-2020სასწ
2020სასწ.
სასწ.წ..ქუთაისი
..ქუთაისი/
ქუთაისი/ბათუმი
საათობრივი ბადე კლასების მიხედვით და შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო
მინიმალური რაოდენობა
I კლასი
ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა
კვირაში
7

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

მათემატიკა

6

3

პირველი უცხოური ენა

6

4
5
6

ბუნებისმეტყველება
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
მუსიკა

2
2
2

7

ფიზიკური აღზრდა

3

8

ისტ

1

შენიშვნა

1სთ ატარებს უცხოელი
პედაგოგი

აერობიკა,ჭადრაკი
აერობიკა,ჭადრაკი,
ჭადრაკი,მაგიდის
ჩოგბურთი,(
ჩოგბურთი,(ბათ)
კალათბურთი

სულ საათების რაოდენობა კვირაში
ქართულენოვანი სკოლისა
სკოლისათვის/
სექტორისაათვის
სექტორის
29

24

II კლასი
ქართ არაქართ

საგანი

საათების რაოდენობა
კვირაში
7

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

მათემატიკა

6

3

პირველი უცხოური ენა/ინგლისური ენა/

6

4

ბიზნესს უნარ-ჩვევები

1

5

ბუნებისმეტყველება

2

6
7
8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
მუსიკა
ფიზიკური აღზრდა

2
2
3

9
ისტ
სულ საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

1სთ ატარებს უცხოელი
პედაგოგი

აერობიკა,ჭადრაკი,მაგი
დის ჩოგბურთი(ბათ)
კალათბურთი

1

ქართულენოვანი
სექტორისაათვის
სექტორის
სულ 30

III კლასი

25

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა
კვირაში

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

2

მათემატიკა

6

3

პირველი უცხოური ენა/ინგლისური ენა/

6

4

რუსული ენა

3

5

ბუნებისმეტყველება

2

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

7

მუსიკა

2

8

ფიზიკური აღზრდა

3

9

ბიზნესს უნარ-ჩვევები

1

10

მე და საზოგადოება

2

11

ისტ

1

შენიშვნა

1სთ ატარებს უცხოელი
პედაგოგი

აერობიკა,ჭადრაკი,მაგი
დის ჩოგბურთი,(
ჩოგბურთი,(ბათ)
კალათბურთი

სულ საათების რაოდენობა კვირაში
ქართულენოვანი
სექტორისაათვის
სექტორის
35

IV კლასი

26

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა
კვირაში

1
2

ქართული ენა და ლიტერატურა
მათემატიკა

3

პირველი უცხოური ენა/ინგლისური ენა/

6
6

4

რუსული ენა

3

5

ბუნებისმეტყველება

2

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

7

მუსიკა

2

8

ფიზიკური აღზრდა

3

9

მე და საზოგადოება

2

10

ისტ

1

11

ბიზნესს უნარ-ჩვევები(დამატებითი)

1

შენიშვნა

7

1სთ ატარებს უცხოელი
პედაგოგი

აერობიკა,ჭადრაკი,მაგი
დის ჩოგბურთი,
(ბათ)კალათბურთი
ბათ)კალათბურთი

სულ საათების რაოდენობა კვირაში
ქართულენოვანი
სექტორისაათვის
სექტორის
35
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V კლასი
ქართ

საგანი

საათების
რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი
დავალების
სავალდებულო
მინიმალური
მინიმალური
რაოდენობა
II სემესტრი
პირველ სემესტრში
შეფასება რ იწერება

1

ქართული (ენა და ლიტერატურა)

6

2

მათემატიკა

6

3

7

4

პირველი უცხოური
ენა/ინგლისური ენა/
ჩვენი საქართველო

2

3

5

ბუნებისმეტყველება

2

4

6

ისტ

1

3

7

2

8

სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა

2

9

ფიზიკური აღზრდა

2

10

რუსული ენა

3

2

11

გერმანული ენა

3

2

12

ბიზნეს უნარ-ჩვევები

1

5
6
4

3
2
აერობიკა,ჭადრაკი,
მაგიდის
ჩოგბურთი,
(ბათ)კალათბურთი
ბათ)კალათბურთი

სულ საათების რაოდენობა კვირაში
ქართულენოვანი
სექტორისაათვის
სექტორის

37 სთ
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VI კლასი
ქართ

საგანი

საათების
რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო მინიმალური
რაოდენობა
სემესტრი
I

II

5

3

5

მათემატიკა

7

4

6

პირველი უცხოური
ენა/ინგლისური ენა/
რუსული ენა
ჩვენი საქართველო
ბუნებისმეტყველება
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა
ფიზიკური აღზრდა
გერმანული

7

4

4

2
2
3

2
3
4

2

3

1

ქართული (ენა და ლიტერატურა)

2
3
4
5
6
7
8
8
თ

10
ისტ
სულ საათების რაოდენობა კვირაში
ქართულენოვანი
სექტორისა
სექტორისათვის

3
3
3
2
2
2
3

2
3
2
2
ჭადრაკ
კი,აერობიკაჭადრაკ
ჭადრა
ი,აერობიკაჭადრაკი,აერობიკა
,

1

2

38სთ

VII კლასი

29

2

ქართ

საგანი

საათების
რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო მინიმალური
რაოდენობა
სემესტრი

1

ქართული ენა და
ლიტერატურა

2

მათემატიკკა

3

5

პირველი უცხოური
ენა/ინგლისური ენა/
მეორე უცხოური ენა
/გერმანული,/
რუსული ენა

6

ისტორია

7

გეოგრაფია

4

I

II

4

5

4

6

7

2

3

3

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

5
6

7სთ ქუთაისი

8

ბიოლოგია

2

2

3

9

სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება .

2

2

3

2

2

3

10
მუსიკა
11

ფიზიკური აღზრდა და
სპორტი

2

კალათბურთ
ი,ფრენბურთ
ი,ბადმინტონ
ი

12

სამოქალაქო გაანათლება

2

2

3

13

ფიზიკა

2

2

3

სულ სა
საათების რაოდენობა კვირაში
39სთ/40სთ

VIII კლასი
30

საგანი

საათების
რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო მინიმალური
რაოდენობა

ქართ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

სემესტრი
ქართული ენა და
ლიტერატურა
მათემატიკა
პირველი უცხოური
ენა/ინგლისური ენა/
მეორე უცხოური ენა
/გერმანული
რუსული ენა
ისტორია
გეოგრაფია
ბიოლოგია
ფიზიკა
ქიმია
ხელოვნება
მუსიკა
ფიზიკური აღზრდა და
სპორტი

სამოქალაქო
განათლება(დამატ.სავალდე
ბულო_)
14
სამოქალაქო თვდაცვა და
უსაფრთხოებასულ საათების რაოდენობა კვირაში

I

II

4

5

4

6

2

3

2

2

3

2
3

2

3

2
2
2
2
2
2
2

3
3

2

3

2

3

5
6

7სთ ქუთაისი

7

2
2
2
2
1,5
1,5
2

კალათბურთ
ი,ფრენბურთ
ი,ბადმინტონ
ი

3
3
3
2

1

0.5

39,5
39,5სთ/40,5
სთ/40,5სთ
/40,5სთ

31

IX კლასი

ქართ

საგანი

საათების
რაოდენობა
კვირაში

1
2

ქართული ენა და ლიტერატურა
მათემატიკა

5

3
4

პირველი უცხოური
ენა/ინგლისური ენა/
მეორე უცხოური ენა /გერმანული

2

5

რუსული ენა

2

6

ისტორია

3

7

გეოგრაფია

2

8

სამოქალაქო განათლება

2

9
10
11
12
13
14

ბიოლოგია
ფიზიკა
ქიმია
ხელოვნება
მუსიკა
ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

6

შენიშვნა

7სთ ქუთაისი

7

2
2
2
1,5
1,5
2

32

კალათბურთი,ფ

შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო მინიმალური
რაოდენობა
სემესტრი
I
4

II
5

4

6

2

3

2

3

2

3

3

4

2

3

2

3

2
2
2
2
2

3
3
3
2
2

რენბურთი,ბადმ
ინტონი
სულ საათების რაოდენობა კვირაში
40

33

X კლასი
ქართ

საგანი

საათების
რაოდენობა
კვირაში

1
2

ქართული ენა და ლიტერატურა
მათემატიკა

6
6

3

7

4
5

პირველი უცხოური
ენა/ინგლისური ენა/
მეორე უცხოური ენა /გერმანული
რუსული ენა

6
7
8
9
10
11
12
13

ისტორია
გეოგრაფია
სამოქალაქო განათლება
ბიოლოგია
ფიზიკა
ქიმია
არჩევითი საგანი(მეწარმეობა
ფიზკური აღზრდა სა სპორტი

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების
სავალდებულო მინიმალური
რაოდენობა
სემესტრი
I
II
4
5

7სთ ქუთაისი

4

6

2

3

2
2

2

3

2

3

3
2
2
2
2
2
1
2

2
2
2
2
2
2
1

3
3
3
3
3
3
1

კალათბურთი,
ფრენბურთი,

14
სულ საათების რაოდენობა კვირაში
39სთ/40
სთ/40სთ
/40სთ
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XI კლასი
ქართ

საგანი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

2

მათემატიკა

3

5
6
7

პირველი უცხოური
ენა/ინგლისური ენა/
მეორე უცხოური ენა
/გერმანული,/
რუსული ენა
ისტორია
გეოგრაფია

8
9
10
11
12

ბიოლოგია
ფიზიკა
ქიმია
არჩევითი საგანი
ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

13

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის
უსაფრთხოება

4

საათების
რაოდენობა
კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი
დავალების
სავალდებულო
მინიმალური
რაოდენობა
სემესტრი
I
II

6

4

5

6

4

6

7

2

3

2

3

3

2
2

3
3

2

2

3

2
2
3
2

2
2
2
2

3
3
3
2

7სთ ქუთაისი

2

2

არჩევითი

კალათბურთი,ფრენბ
ურთი,

1,5

სულ საათების რაოდენობა კვირაში
38,5სთ
,5სთ/39,5
სთ/39,5სთ
/39,5სთ

35

XII
XII კლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენო
რაოდენობა
ენობა
კვირაში

შენიშვნა

პროგრამული აბიტური
1
3
4

5

6
7
8

ქართული ენა და
ლიტერატურა
მათემატიკა

7

2

7

2

პირველი უცხოური
ენა/ინგლისური ენა/

7

მეორე უცხოური ენა
/გერმანული,რუსული
ენა/
ისტორია

2

ფიზიკური აღზრდა და
სპორტი
სამოქალაქო თავდაცვა
და უსაფრთხოება

2

2

2სთ-სააბიტურიენტო
მეცადინეობა
2სთ-სააბიტურიენტო
მეცადინეობა
2სთ-სააბიტურიენტო
მეცადინეობა

3სთ-სააბიტურიენტო
მეცადინეობაისტ/ბიო
კალათბურთი,ფრენბურთ
ი,
I სემესტრი - ჯამურად 14
სთ.

2
0.5

36

შემაჯამებელი
დავალების
სავალდებულო
მინიმალური
რაოდენობა
სემესტრი
I
II
4
3
4

4

3

2

2

2

2

2

9

არჩევითი საგანი:
საგანი:
სამედიცინო ბიოლოგია
და ჯანმრთელობა
/ან ამერიკისმცოდნეობა

1

1სემესტრი

სულ საათების რაოდენობა კვირაში
კვირაში
28,5სთ
,5სთ

9სთ

შენიშვნა:ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში საათობრივ ბადეში გათვალისწინებულია
დამატებითი საგნების სწავლება როგორიცაა მაგ:ბიზნესს -უნარები I-Vკლასები.ამ საგნის
სწავლებისთვის სასკოლო-სასწავლო გეგმას თან ერთვის ბიზნესს-უნარების საგნის სწავლების
პროგრამები.მე-11-12 კლასში ძირითადი(ესგ.გათვალისწინებული საგნების) სწავლების
პარალელურად მიმდინარეობს მოსწავლეთა მომზადება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის
ამისთვის კი ცხრილში ჩასმულია აბიტურის საათები.ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში IX
და XI კლასებში პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერიული დაგეგმვის გაკვეთილებს ატარებს

სკოლის აღმასრულებელი დირექტორი.

9ა -ბკლასი
19/09

17/10
16:45

16:45

28/11

20/12

16:45 16:45

22/01
16:45

14/02 5/03
116:45
6
:
4
5

24/04

16:45 16:45

ექსკურსია
1
6 აწსუ-ში და
: ქუთაისის
4 უნი.ბათუმის
5 უნი2019
წლის მარტიი
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9გ კლასი

19/09
15:45

17/10

28/11 2 22/01

5
/
0
14/02 3 24/04

15:45 115:45 15 15:45 1 15:45
:

15:45

17/
10 ექსკურსია

19/09
15:45

15:4

აწსუ-ში და
ქუთაისის
უნი.ბათუმის
უნი2019
წლის პრიალი

11 კლასი
22.03

16:45

19.04

16:45

24.05

16:45

12.06

16:45

ექსკურსია

აწსუ-ში და
ქუთაისის
უნი.ბათუმი
ს უნი2019
წლის
მარტიი
აწსუ-ში და
ქუთაისის
უნი.ბათუმი
ს უნი2019
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საგნობრივი კათედრები
სკოლა პროგრესში
1. სკოლაში ფუნქციონირებს საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებელთა კათედრები,რომლებიც აერთიანებს საგნობრივი ჯგუფის ყველა
მასწავლებელს.
1. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები ერთიანდება 8 საგნობრივ ჯგუფში:
ა) სახელმწიფო ენა;(ქართული ენა და ლიტ)
ბ) მათემატიკა;
გ) უცხოური ენები;
დ) საზოგადოებრივი მეცნიერებები;
ე) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
ვ) ტექნოლოგიები;
ზ) ესთეტიკური აღზრდა;
თ)დაწყებითი კათედრა
2. საგნობრივი ჯგუფები, საგნობრივი კომპეტენციების მიხედვით, მოიცავს როგორც სავალდებულო, ისე არჩევით საგნებს.
3. საგნობრივი ჯგუფები აერთიანებს მომიჯნავე დისციპლინებს.
4. საგნობრივ ჯგუფებში შემავალი საგნები ისწავლება სავალდებულო და/ან არჩევითი სახით ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე.

2. კათედრების ფუნქციებია:
ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება;
ბ) კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობათა განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;
გ) საგაკვეთილო პროცესისათვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის და სასკოლო ბიბლიოთეკისათვის საგანმანათლებლო
რესურსების შერჩევა და პედაგოგიური საბჭოსთვის წარდგენა;
დ) სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა (მაგ. ისტორიასა და ქართულ ენასა და ლიტერატურაში საერთო თემატიკის შეთანხმება,
ექსკურსიებზე საერთო დავალებების მოფიქრება და სხვ.);

ე) ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისათვის;
ვ) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით.
3.
კათედრების მოწყობა:
ა) კათედრის თავმჯდომარეს ირჩევს კათედრა
4.
კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია:
ა) კათედრის შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა);
ბ) სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის შეხვედრების შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებათა მიწოდება (მაგ. გრიფმინიჭებული
სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალის არჩევის თაობაზე);
გ) პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობების (კოლეგებთან შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების და სხვ.)
ორგანიზება.
კათედრა იკრიბება თვეში მინიმუმ ერთჯერ. კათედრა ასევე აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის დაწყებამდე. ყველა კათედრაზე
განიხილება საგანმანათლებლო სტანდარტის შესრულების მიმდინარეობა, უნდა მოხდეს პრობლემების გამოვლენა და შეფასება,
განისაზღვროს, თუ როგორი ხარისხით იქნება შესაძლებელი ყველა მოსწავლისთვის საგნობრივ პროგრამებში შედეგების მიღწევა.
დ) საგნობრივი კათედრების წევრთა შეკრება აუცილებლობის შემთხვევაში, შეიძლება ჩატარდეს საგაკვეთილო პროცესის დამთავრების
შემდეგ ნებისმიერ დროს.კათედრის ხელმძღვანელი ამზადებს ანგარიშებს რომელსაც წარმოადგენს შეხვედრებზე ასევე სემესტრების და წლის
პედსაბჭოზე.
ე)მონაწილეობას იღებს“ წლის მასწავლებლის“ არჩევაში.

2019
201919-2020 სასწავლო წლისათვის კათედრების N1 სხდომაზე სკოლა პროგრესში არჩეულ იქნა საგნობრივი კათედრის
ხელმძღვანელები:/იხ.დანართი/
საგნობრივი კათედრების მუშაობა საინტერესოს ხდის სწავლა-სწავლების პროცესს.კათედრის ხელმძღვანელები აწარმოებენ კათედრის
პორტფოლიოს სადაც გაწერილია მთელი წლის კათედრის სამოქმედო გეგმა ღონისძიებების ჩამონათვალი,დამხმარე სახელმძღვანელოების
ნუსხა,გაკვეთილებზე დასწრების ცხრილი და კათედრის ხელმძღვანელის ანგარიშები და სხვ..
20192019-2020 სასწავლო წლისათვის კათედრების N1 სხდომაზე სკოლა პროგრესში არჩეულ იქნა საგნობრივი კათედრის ხელმძღვანელები:
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კათედრის დასახელება
ქართული ენა და ლიტერატურა

კათედრის ხელმძღვანელი
ეკა ბარათაშვილი

მათემატიკა
მათემატიკა/
კა/ისტისტ-ტექნოლოგიები

ნინო ვარდოსანიძე

ინგლისური ენა

ელისო წიქრიძე

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

თინათინ ღვინიანიძე

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები/
მეცნიერებები/ფიზიკა
ფიზიკა

ირინა ჯანელიძე

ესთეტიკური
ესთეტიკური,
კური,შრომითი და ფიზიკური
აღზრდა
დაწყებითი კათედრა

დარიკო
დარიკო სანიკიანი

რუსული
გერმანული ენა

ნათია ჯანჯღავა

მირანდა მატარაძე

ბათუმის ფილიალი- კათედრები და მათი ხელმძღვანელები
1.მათემატიკა-იმედა იაკოვენკო
2.საბუნებისმეტყველო კათედრა-ჯაბა შაინიძე
3.ქართული -ფატი აბაშიძე
5.დაწყებითი კათედრა -თ.დონაძე
6.ესთეტიკის კატედრა- ლ.მიქელაძე
7.უცხო ენათა კათედრა -მ.ქათამაძე
8.საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა -მ.მეგრელიძე
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სადამრიგებ
სადამრიგებლ
დამრიგებლო პროგრამა
1.
2019-2020 სასწავლო წელს სკოლაში ყველა კლასს ჰყავს დამრიგებელი, რომელიც ასევე არის ამავე სკოლის პედაგოგი.
2.
დამრიგებლის მუშაობის მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, პიროვნული,
ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში; დამრიგებელი ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეებში ჯანსაღი
ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და უმაღლებს სამოქალაქო ცნობიერებას.
3.
დამრიგებლის მოვალეობებია:
ა) გააცნოს მოსწავლესა და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს (შემდგომში მშობელი) მათი უფლებები და მოვალეობები (სკოლის
შინაგანაწესი, მოსწავლის ქცევის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.); სასწავლო წლის დასაწყისშივე
მოსწავლისა და მისი მშობლების ინფორმირება მოსწავლის მიერ გაკვეთილების გაცდენის შემთხვევაში მოსალოდნელი სავარაუდო შედეგების
შესახებ;
ბ) რეგულარულად ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი;
სადამრიგებლო საათის მიზანია, მოსწავლის კრიტიკული, ანალიტიკური და
შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. სადამრიგებლო სათის ფარგლებში დამრიგებელმა ასაკის შესაბამისად უნდა იმუშაოს შემდეგ
მიმართულებებზე:
ბ.ა) პიროვნული და მორალური განვითარება;
ბ.ბ) გარემოსდაცვითი კულტურის განვითარება;
ბ.გ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია;
ბ.დ) უსაფრთხოება და ძალადობისგან თავისუფალი სკოლის პოპულარიზაცია;
ბ.ე) მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერების ამაღლება;
ბ.ვ) თვალსაწიერის გაფართოება.
გ) დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრაში;
დ) იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში;
ე) რეგულარულად (მინიმუმ თვეში ერთხელ მაინც) მიაწოდოს მშობელს ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის,
პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატებების შესახებ.(წერილობითი კომენტარის შეფასების ფურცელი ასევევ ელექტრონული ჟურნალი)
დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური მიღწევის შესახებ სხვისითანდასწრებით საუბარი.“
ვ) საჭიროების შემთხვევაში, შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს მას მოსწავლესთან და სკოლაში მიმდინარე პროცესებთან
დაკავშირებული ინფორმაცია;
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ზ)

გაიგოს მოსწავლის მიერ სკოლის გაცდენის მიზეზი; საკუთარი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების დასწრების

ყოველდღიური

აღრიცხვა/შემოწმება და მოსწავლეთა დასწრების შესახებ ინფორმაციის ასახვა სკოლის ოფიციალურ დოკუმენტში;
თ) გააკეთოს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზი
მასწავლებლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და დაწეროს თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათება. დახასიათებაში
აღწერილი უნდა იყოს მოსწავლის ძლიერი მხარეები, მისი წარმატებები როგორც აკადემიური, ასევე სოციალური ურთიერთობების
თვალსაზრისით, მოსწავლის მონაწილეობა წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა თუ სხვა სახის ღონისძიებებში; მოსწავლის აკადემიური,
ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა გათვალისწინებაც სასარგებლო იქნებოდა
მოსწავლისათვის;
ი) მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელმა უნდა მოამზადოს ინფორმაცია მისი აკადემიური მიღწევისა და
გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ.
კ) ამ გეგმით და სკოლის შინაგანაწესით დადგენილი სხვა ვალდებულებებისა და პროცედურების შესრულება. დამრიგებლის მუშაობა უნდა
ეყრდნობოდეს შემდეგ პრინციპებს:
•
სრულფასოვანი აღზრდა - სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების ფიზიკური, ფსიქიკური, სოციალური და
სულიერი განვითარებისაკენ;
•
მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა - დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის შინაგანი ძალების ამოქმედება და მათი ნიჭისა და
შესაძლებლობების გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა;
•
მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება -დამრიგებელმა
მოსწავლეთა ჩართულობის
ხელშესაწყობად საშუალება უნდა მისცეს მათ მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (ზეიმები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა და
ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში. დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ინტერესები;
•
თანამშრომლობის პრინციპი – დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან უნდა ემყარებოდეს თანამშრომლობას,
ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთნდობას.
კლაის დამრიგებელმა მუშაობის პროცესში უნდა გამოიყენოს საქართველოს განათლებისა ,კულტურისა და მეცნიერების სამინისტროს,
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
- მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული და/ან რეკომენდებული მეთოდური
სახელმძღვანელოები და გზამკვლევები.
• კლასის დამრიგებლები აწარმოებენ სადამრიგებლო ჟურნალს მთელი წლის მანძილზე,რომელშიც ზუსტად არის გაწერილი თავიანთ
კლასზე მორგებული სადამრიგებლო პროგრამა.(იხ.დანართი3 სადამრიგებლო პროგრამა)
• კლასის დამრიგებელი წლის დასაწყისში აცნობს სასკოლო საზოგადოებას სადამრიგებლო პროგრამას.
43

•

(იხ.დამრიგებელთა სია კლასების მიხედვით 2019-2020სასწ.წ;ლისათვის)

ქართულქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესის
კლასი
I-1
I-2
დამრიგებ.
კლასი
დამრიგებ.
კლასი
დამრიგებ.
კლასი
დამრიგებ.

კლასი

კლასი

დამრიგებელთა
I-3

სია

კლასების მიხედვით 20192019-2020 სასწ.წ.
I-4

ხათუნა
სიმსივე
IIII-1

ირმა
გაჩეჩილაძე
IIII-2

ნათია მიქაძე

თეონა
პერანიძე
IIIIII-1

მაგდა
შურღაია
IIIIII-2

ნანა ზედაშიძე
IIIIII-3

ეკა
შარიქაძე
IIIIII-4

ნინო სიმსივე

ირინა
კეჭყემაძე
IVIV-2

გურანდა
ბანძელაძე
IVIV-3

ხატია
სილაგაძე
IVIV-4

ეკა ხმელიძე

მაკა ჩიხლაძე

მირანდა
მატარაძე

V-2

V-3

ნანა
კუპრეიშვილი
VIVI-2

ნინო
გიორგობიანი
VIVI-3

IVIV-1
დარიკო
სანიკიანი
V-1
ზეინაბ
შვანგირაძე
VIVI-1

IIII-3

გულო
აბჟანდაძე
IIII-4

IIII-5
თიკო
კუპრაშვილი

IVIV-5
თეონა
თვალავაძე
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დამრიგებ.
კლასი
დამრიგებ.
დამრიგებ.
კლასი
დამრიგებ.
კლასი

დამრიგებ.

კლასი
დამრიგებ.
კლასი
დამრიგებ.

ნინო
ხარაიშვილი
VIIVII-1

VIIVII-2

ელისო
წიქრიძე
VIIVII-3

ხათუნა
კორძაძე
VIIIVIII-2

ელენე
ჯანხოთელი
VIIIVIII-3

ლორიტა
ბასიაშვილი
IXIX-1

ნანა
ბაბუხადია
IXIX-2

თინათინ
ღვინიანიძე
IXIX-3

ინგა
ალავიძე

ნინო ხუჯაძე

თეა ჩიკვაიძე

X-2

X-3

X-4

ნანა
საღრიშვილი
XIXI-2

ჯულიეტა
საღარეიშვილი

ინგა ცქიტიშვილი

სოფიო გიორგაძე
VIIIVIII-1

X-1-4
ინგა
ცქიტიშვილი
XIXI-1
ლელა
დათიაშვილი

ნინო კიკაბიძე

VIIIVIII-4
ხათუნა მხეცაძე

ლელა
დათიაშვილი
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კლასი

XIIXII-1-

დამრიგებ. მაკა ბარათაშვილი

XIIXII-2

XIIXII-3

მაკა
ბარათაშვილი

მაკა
ბარათაშვილი

თანდართული ფორმით იხ.ბათუმის ფილიალის დამრიგებლთა და კათედრის ხელმძღვანელთა სია.
2019-2020 წელი
კლასები და დამრიგებლები
1. 1 -ა კლასი - ლელა მიქელაძე
2. 1-ბ კლასი - თამუნა სურმანიძე
3. 2 კლასი-

თეონა დონაძე

4. 3 კლასი -

თეონა დონაძე

5. 4 -ა კლასი -მარიკა თავართქილაძე
6. 4-ბ კლასი -ქეთევან სიხარულიძე
7. 5 კლასი - თამუნა გორგოშაძე
8. 6 -ა კლასი -მაია ქათამაძე
9. 6-ბ კლასი--მაია ქათამაძე
10. 7 კლასი -ნათია მეგრელიძე
11. 8 კლასი-ჯაბა ჩიჩუა
12. 9 კლასი- ნანა ჩხარტიშვილი
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13. 10 კლასი -ნანა ჩხარტიშვილი
14. 11 -12 კლასები -ნანა ჩარექიშვილი

II. საგანმანათლებლო რესურსები
სასწავლო პროცესში აუცილებელია მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება როგორც მასწავლებლებისათვის, ასევე
მოსწავლეებისათვის. ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესი უზრუნველყოფს არსებული საგანმანათლებლო რესურსების (ბიბლიოთეკა,
კომპიუტერული ლაბორატორია ,მონიტორები და სხვ.) ხელმისაწვდომობას მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის. სკოლა შეიმუშავებს და
მოსწავლეებს გააცნოს არსებული სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსით სარგებლობის წესებს.
საგანმანათლებლო რესურსების ტიპებია:
ა) გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოები;
ბ) დამხმარე ლიტერატურა;
გ) საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები;
დ) სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოები (რუკები, პლაკატები, მოდელები და სხვ.);
ე) ბიბლიოთეკა, თეატრი, მუზეუმი, ისტორიული ძეგლები, ბუნებრივი გარემო და სხვ.
საგანმანათლებლო რესურსების ხარისხობრივად გაუმჯობესების მიზნით 2019-2020სასწავლო წლისთვის სკოლამ განაახლა
საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიის არსებული ბაზა.სკოლამ შეიძინა და თითქმის ყველა კლასში დაამონტაჟა მონიტორები.და ასვე შეიძინა
ჭკვიანი დაფა.2019 წელს.

. გრიფნიმიჭებული სახელმძღვანელოები.
სახელმძღვანელოები.
1.სასკოლო სახელმძღვანელოებისათვის გრიფის მინიჭების პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს სამინიტრო.
2.სახელმძღვანელოებს ირჩევენ მასწავლებლები.კათედრები.
3.პედაგოგიური საბჭო ამტკიცებს გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებიდან პედაგოგთა მიერ შერჩეულ სახელმძრვანელოების ნუსხას.
4.შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელო კონკრეტულ სკოლაში მოქმედებს არჩევიდან 5წლის განმავლობაში
5.თითოეული კლასის ყველა პარალელში უნდა ისწავლებოდეს ერთი და იგივე სახელმძღვანელო..
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6.არჩეული სახელმძღვანელოების სია გამოიკვრება თვალსაჩინო ადგილას,აგრეთვე განთავსვდება სკოლის ვებგვერზე. სასწავლო წლის
დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე
7.მასწავლებელს უფლება აქვს სწავლებისას დამხმარე/დამატებითი მასალის სახით,გამოიყენოს ნებისმიერი სასწავლო მასალა.

გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი
ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესიის პედაგოგიური საბჭო აამტკიცებს გრიფმინიჭებულ და საგნობრივი კათედრების მიერ შერჩეულ
სახელმძღვანელოთა ნუსხას (დანართი #4და
დამხმარე სახელმძღვანელოების (დანართი#5
#4
დანართი#5)
#5) იმ ნუსხას, რომლებსაც მასწავლებლები
რეგულარულად გამოიყენებენ 2019-2020 სასწავლო წლის განმავლობაში . სახელმძღვანელოების გამოყენების წესი რეგულირდება
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმით.შენიშვნა:რადგან ქართულ ამერიკულ სკოლა პროგრესში ინგლისური ენა ისწავლება
გაძლიერებულად მასწავლებლები იყენებენ როგორც გრიფირებულ( 3საათი) ასევე დამატებით სახელმძღვანელოებს. იხ.ინგლისურ ენაში
დამატებითი სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი.ასევე უცხო ქვეყნის მოქლაქეებთან რომლებაც სწავლის დაწყების წინ არ იციან ქართული ენა
ვუდგენთ იდივიდუალურ გეგმას და ვიყენებთ ძირითადი სახელმძღვანელოს პარალელურად დამხმარე სახელმძღვანელოს“ჩვენი ენა
ქართული“მაღლაკელიძე./იხ.დანართი#6
დანართი#6თანდართული
ინდივიდუალური გეგმები/
დანართი#6

I-კკლასი დანართი#4
გამომცემლობა შენიშვნა
აიემც/შპს
აბიტურიენტთა
ინტენსიური
მომზადების
ცენტრი.ასევე
გამოიყენება
2 მათემატიკა
მათემატიკა
გ.გოგიშვილი,
შპს
თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,
გამომცემლობა
ლ.ჭელიძე
ინტელექტი
3 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება ლ.მიქიაშვილი,
შპს ბაკურ
მ.ლევიძე,გ.კვანტალიანი სულაკაურის
გამომცემლობა
საგანი
1 ქართული

სახელმძღვანელო
დედა ენა

ავტორი
იაკობ გოგებაშვილი
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4 ხელოვნება

ხელოვნება

5 მუსიკა
6 ინგლისური ენა

მუსიკა

IIII-კლასი
საგანი
1 ქართული

New Building
blocks1

სახელმძღვანელო
ქართული ენა

ნანა მაჭარაშვილი, მაია
მაჭარაშვილი, ნათელა
ჯაბუა, ნინო სილაგაძე
მ.ოთიაშვილი
თ.ჯაფარიძე

მერიდიანი

წყაროსთვალი
ბაკურ
სულაკაური

I

ავტორი
ნ.სახეჩიძე,ნ,ხაჭიანი,
ლ.ჭელიძე

გამომცემლობა შენიშვნა
შპს
აბიტურიენტთა
ინტენსიური
მომზადების
ცენტრი
2 მათემატიკა
მათემატიკა
გ.გოგიშვილი,
შპს
თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,
გამომცემლობა
ლ.ჭელიძე
ინტელექტი
3 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება ლ.მიქიაშვილი,
შპს ბაკურ
მ.ლევიძე,გ.კვანტალიანი სულაკაურის
გამომცემლობა
4 ხელოვნება
ხელოვნება
ნანა მაჭარაშვილი, მაია
მერიდიანი
მაჭარაშვილი, ნათელა
ჯაბუა, ნინო სილაგაძე
5 მუსიკა
მუსიკა
მ.ოთიაშვილი
წყაროსთვალი
6 ინგლისური ენა
თ.ჯაფარიძე
ბაკურ
New Building
სულაკაური
blocks 2
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IIIIII-კლასი
საგანი
1 ქართული

სახელმძღვანელო
ქართული ენა

ავტორი
ნ.სახეჩიძე,ნ,ხაჭიანი,
ლ.ჭელიძე

გამომცემლობა შენიშვნა
შპს
აბიტურიენტთა
ინტენსიური
მომზადების
ცენტრი
2 მათემატიკა
მათემატიკა
გ.გოგიშვილი,
შპს
თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,
გამომცემლობა
ლ.ჭელიძე
ინტელექტი
3 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება ლ.მიქიაშვილი,
შპს "ბაკურ
მ.ლევიძე,გ.კვანტალიანი სულაკაურის
გამომცემლობა
4 ხელოვნება
ხელოვნება
ნანა მაჭარაშვილი,
მერიდიანი
მაჭარაშვილი მაია
მაჭარაშვილი,
მაჭარაშვილი ნათელა
ჯაბუა,
ჯაბუა ნინო სილაგაძე
5 მუსიკა
მუსიკა
მ.ოთიაშვილი
წყაროსთვალი
6 ინგლისური ენა
თ.ჯაფარიძე
ბაკურ
New Building
სულაკაური
blocks 3
7 რუსული ენა

Русский язик

მარინა ბარსეგოვა

8 მე და საზოგადოება

მე და საზოგადოება

ნინო ტალახაძე

21ოცდამეერთე
სიდი

დ-1
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IVIV-კლასი
საგანი
1 ქართული

სახელმძღვანელო
ქართული ენა

ავტორი
ნ.სახეჩიძე,ნ,ხაჭიანი,
ლ.ჭელიძე

2 მათემატიკა

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,
თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,
ლ.ჭელიძე

3 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება
მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი
4 ხელოვნება

ხელოვნება

5 მუსიკა
6 ინგლისური ენა

მუსიკა

7 სამოქალაქო
თავდაცვა და
უსაფრთხოება
8 რუსული ენა
9 მე და საზოგადოება

სამოქალაქო
თავდაცვა და
უსაფრთხოება
Русский язик
მე და საზოგადოება

New Building
blocks 4

გამომცემლობა
შენიშვნა
შპს. აბიტურიენტთა
ინტენსიური
მომზადების ცენტრი
შპს გამომცემლობა
ინტელექტი
შპს "ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობა მერიდიანი

ნანა მაჭარაშვილი, მაია
მაჭარაშვილი, ნათელა
ჯაბუა, ნინო სილაგაძე
მ.ოთიაშვილი,
თ.ჯაფარიძე

წყაროსთვალი/კლიო
ბაკურ სულაკაური

ნინო ტალახაძე

სიდი

მარინა ბარსეგოვა
ნინო ტალახაძე

21ოცდამეერთე
სიდი

დ2
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V-კლასი

საგანი
1 ქართული ენა
და ლიტ.

სახელმძღვანელო
ქართული ენა და
ლიტ.

2 მათემატიკა
3 ბუნებისმეტყვე
ლება

მათემატიკა
ბუნება

4 ისტორია

ჩვენი საქართველო

5 ინგლისური
ენა

New Building
blocks 5

გამომცემლობა
შპს.
საგამომცემლო
სახლი სწავლანი
გოგიშვილი,ვეფხვაძე
ინტელექტი
შპს "ბაკურ
მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიან სულაკაურის
ი
გამომცემლობა მეძმარიაშვილი,ელიზბა კლიო
რაშვილი,თოფჩაშვილი
თ.ჯაფარიძე
ბაკურ
სულაკაური

6 ხელოვნება

ხელოვნება და
შემოქმედებითი
ალბომი
მუსიკა

ნანა მაჭარაშვილი, მაია
მაჭარაშვილი, ნათელა
ჯაბუა, ნინო სილაგაძე
ოთიაშვილი

ინფორმაციულ და
საკომუნიკაციო

ნინო ჯამასპაშვილი

7 მუსიკა
8 ისტ

ავტორი
როდონაია

შენიშვნა

მერიდიანი

წყაროსთვალი/კ
ლიო
დიოგენე
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ტექნოლოგიები
9 რუსული ენა
გერმანული ენა

Русский язик

მარინა ბარსეგოვა

21ოცდამეერთე

Wir neuA1.1

Eva-Maria Jenkis-Krumm,
Coleen Clement

ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობა

დ3

VIVI-კლასი
საგანი
1 ქართული ენა და
ლიტერატურა

სახელმძღვანელო ავტორი
ქართული ენა და როდონაია
ლიტერატურა

2 მათემატიკა
მათემატიკა
3 ბუნებისმეტყველება ბუნება

გოგიშვილი,ვეფხვაძე
მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი

4 ისტორია

ჩვენი
საქართველო

5 ინგლისური ენა

Top Score 1

თოფჩიშვილი,მეძმარიაშ
ვილი,ელიზბარაშვილი,
ავთანდილაშვილი
Paul Kelly

6 ხელოვნება

ხელოვნება და
შემოქმედებითი

ნანა მაჭარაშვილი,
მაჭარაშვილი მაია
მაჭარაშვილი,
მაჭარაშვილი ნათელა

გამომცემლობა შენიშვნა
შპს.
საგამომცემლო
სახლი
სწავლანი
ინტელექტი
შპს "ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობა
კლიო

Oxford University
Press

მერიდიანი
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8 მუსიკა

ალბომი
ინფორმაციულ
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები
მუსიკა

ოთიაშვილი

9 რუსული ენა

Русский язик

მარინა ბარსეგოვა

1 გერმანული ენა
0

Wir neuA1.2

Eva-Maria Jenkis-Krumm,
Coleen Clement

7 ისტ

ჯაბუა,
ჯაბუა ნინო სილაგაძე
ნინო ჯამასპაშვილი

დიოგენე

შპს
გამომცემლობა
კლიო
21ოცდამეერთ დ4
ე
ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობა

VII
საგანი
1

ქართული ენა
და
ლიტერატურა

სახელმძღვანელ
ო
ქართული ენა
და
ლიტერატურა

ავტორი

გამომცემლობა

ვახტანგ როდონაია, ნინა
კუდაშვილი, ავთანდილ
არაბული, მარინე ხუციშვილი.

შპს
„საგამომცემლო
სახლი
სწავლანი“
ინტელექტი
Pearson/Longman
ბაკურ
სულაკაური
სპექტრი

2
3
4

მათემატიკა
ინგლისური ენა
გერმანული ენა

„მათემატიკა“
Activate A2
Wir neu-A2.1

გოგიშვილი,ვეფხვაძე
Carolyn Barraclough,Elaine Boyd

ფიზიკა

ფიზიკა

ბასიაშვილი

Eva-Maria Jenkis-Krumm,
Coleen Clement

შენიშვნა

A2
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6

რუსული ენა

«Русский язык»

7

ისტორია

„ისტორია“

8

გეოგრაფია

„გეოგრაფია“

9
1
0

ბიოლოგია
სახვითი და
გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა

ბიოლოგია
„ხელოვნება“

რუსუდან ახვლედიანი
ნ.მაჭარაშვილი,მ.მაჭარაშვილი
ნ.ჯაბუა,ნ.სილაგაძე

შპს.“მერიდიანი“

„მუსიკა“

ოთიაშვილი

წყაროსთვალი

სპორტი

ჭადრაკი

დავით გურგენიძე

შპს.“გაზეთი საქ.
მაცნე“

1
1
1
2

მაია ლორთქიფანიძე
ირინა ჩხეიძე, თამარა ჩიმაკაძე
ნატა ახმეტელი-ბესიკ
ლორთქიფანიძე. "
მაია ბლიაძე,გიორგი ჭანტურია

არტანუჯი

ს III

დიოგენე
შპს.“ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“
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VIIIVIII-კლასი
საგანი
სახელმძღვანელო
1 ქართული ენა ქართული ენა და
და
ლიტერატურა
ლიტერატურა

2
3

მათემატიკა
ინგლისური
ენა
გერმანული
ენა

„მათემატიკა“
Top Score 2

5

რუსული ენა

«Русский язык»

6

ისტორია

„ისტორია“

7

გეოგრაფია

„გეოგრაფია“

4

GenialA1

ავტორი
ვახტანგ როდონაია,
ნინნაკუდაშვილი, ავთანდილ
არაბული, მარინე
ხუციშვილი, მანანა
გიგინეიშვილი

გამომცემლობა
შენიშვნა
შპს „საგამომცემლო
სახლი სწავლანი“

გოგიშვილი,ვეფხვაძე
Jayne Wildman,James
Styrling,Helen Halliwell
ეკა შავერდაშვილი,

ინტელექტი
Oxford University
Press
ბაკურ სულაკაური

მაია ლორთქიფანიძე
ირინა ჩხეიძე, თამარა ჩიმაკაძე
ლალი ფირცხალავა,გიორგი
სანიკიძე

არტანუჯი

მაია ბლიაძე,გიორგი
ჭანტურია

A2

ს IV

შპს.ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი
შპს.“ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“
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8

სამოქალაქო
თავდაცვა და
უსაფრთხოება

„სამოქალაქო
თავდაცვა და
უსაფრთხოება“

9

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

10

ხელოვნება

„ხელოვნება“

11
12

ფიზიკა
ქიმია

„ფიზიკა“
„ქიმია“

მუსიკა

13

შპს.“გამომცემლობა
სიდიეკონომიკური
განათლებისა და
განვითარების
ცენტრი“
ელნარ (ნანა)ზაალიშვილი
შპს.“საგამომცემლო
სახლი ტრიასი“
ნ.მაჭარაშვილი,მ.მაჭარაშვილი
შპს.“მერიდიანი“
ნ.ჯაბუა,ნ.სილაგაძე
ქეთევან ტატიშვილი
შპს.“დიოგენე“

„მუსიკა“

ნინო ტალახაძე

მ.ვარდიაშვილი
მარიკა ჩიკვაიძე

შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“

კლასი IX
საგანი
1

ქართული ენა და
ლიტერატურა

სახელმძღვანელ
ო
ქართული ენა
და
ლიტერატურა

ავტორი

გამომცემლობა

ვახტანგ
როდონაია,
ნინნაკუდაშვილი,
ავთანდილ

გამომცემლობა შპს
„საგამომცემლო
სახლი სწავლანი“

შენიშვნ
ა
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2

მათემატიკა

„მათემატიკა“

3

ინგლისური ენა

Top Score 3

4

გერმანული ენა
Optimal A2/A1
«Русский язык»

არაბული, მარინე
ხუციშვილი,
გოგიშვილი,ვეფხვა
ძე
Michael Duckworth,
Kathy Gude,Helen
Halliwell
ეკა შავერდაშვილი,

6

რუსული ენა

7

ისტორია

„საქართველოს
ისტორია“

8

გეოგრაფია

„საქართველოს
გეოგრაფია“

ჭანტურია,ბლიაძე

9

სამოქალაქო
განათლება

„სამოქალაქო
განათლება“

10

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

თამარ
მეიფარიანი,ლეილ
ა მიქიაშვილი
ელნარ
(ნანა)ზაალიშვილი

მაია
ლორთქიფანიძე
ირინა ჩხეიძე,
თამარა ჩიმაკაძე
ლალი
ფირცხალავა,გიორ
გი სანიკიძე

ინტელექტი
Oxford University
Press
ბაკურ
სულაკაური
არტანუჯი

B1

ს V

შპს.ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი
გამომცემლოვბა
ბაკურ
სულაკაური
შპს.

შპს.“საგამომცემ
ლო სახლი
ტრიასი“
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11

ფიზიკა

„ფიზიკა“

12

ქიმია

„ქიმია“

13

მუსიკა

„მუსიკა“

14

სახვითი და
გამოყენებითი
ხელოვნება

„ხელოვნება“

ქეთევან
ტატიშვილი
მანანა
ვარდიაშვილი
მარიკა ჩიკვაიძე
ნ.მაჭარაშვილი,მ.მა
ჭარაშვილი
ნ.ჯაბუა,ნ.სილაგაძ
ე

შპს.“დიოგენე“
შპს.“გამომცემლო
ბა ინტელექტი“
შპს.“გამომცემლო
ბა ინტელექტი“
შპს.“მერიდიანი“
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X- კლასი
საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ვახტანგ
როდონაია, ნინა
კუდაშვილი,
ავთანდილ
არაბული, მარინე
ხუციშვილი.
გოგიშვილი,ვეფხვ
აძე
Carolyn
Barraclough,
Suzanne Gaynor
ეკა
შავერდაშვილი,
მაია
ლორთქიფანიძე
ირინა ჩხეიძე,
თამარა ჩიმაკაძე
ლალი
ფირცხალავა,
გიორგი სანიკიძე

შპს
„საგამომცემლო
სახლი სწავლანი“

1

ქართული ენა და
ლიტერატურა

ქართული ენა და
ლიტერატურა

2

მათემატიკა

„მათემატიკა“

3

ინგლისური ენა

Activate B1

4

გერმანული ენა

Optimal A2/A1

5

რუსული ენა

«Русский язык»

6

ისტორია

„ისტორია „

შენიშვნ
ა

ინტელექტი
Pearson/Longman

B1

არტანუჯი

ს VI

შპს.ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი
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7

გეოგრაფია

მსოფლიო
გეოგრაფია

მაია
ბლიაძე,გიორგი
ჭანტურია

8

სამოქალაქო
განათლება

„სამოქალაქო

ნინო ტალახაძე

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

ელნარ
(ნანა)ზაალიშვილ
ი

10

ფიზიკა

„ფიზიკა“

11

ქიმია

„ქიმია“

ქეთევან
ტატიშვილი
მანანა
ვარდიაშვილი

შპს.“გამომცემლო
ბა ინტელექტი“

9

შპს.“ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“
შპს.“გამომცემლო
ბა სიდიეკონომიკური
განათლებისა და
განვითარების
ცენტრი“
შპს.“საგამომცემ
ლო სახლი
ტრიასი“

შპს.“დიოგენე“

XIXI-კლასი
საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

1

მოსწავლის წიგნი

ვახტანგ როდონაია,

შპს „საგამომცემლო

ქართული ენა

შენიშვნა
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და
ლიტერატურა

მასწავლებლის
წიგნი

მათემატიკა
ინგლისური
ენა
გერმანული
ენა

„მათემატიკა“
Activate B1+
OptimalB1

ეკა შავერდაშვილი,

6

რუსული ენა

«Русский язык»

7

ისტორია

„ისტორია“

მაია ლორთქიფანიძე
ირინა ჩხეიძე,
თამარა ჩიმაკაძე
ლალი ფირცხალავა,
გიორგი სანიკიძე

8

გეოგრაფია

„ გლობალური
გეოგრაფია“

მაია ბლიაძე,გიორგი
ჭანტურია

9

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

ელნარ
(ნანა)ზაალიშვილი

2
3
4

ნინა კუდაშვილი,
ავთანდილ
არაბული, მარინე
ხუციშვილი.
გოგიშვილი,ვეფხვაძე
Carolyn Barraclough,
Megan Roderick

სახლი სწავლანი“

ინტელექტი
Pearson/Longman

B1+

არტანუჯი

ს VII

შპს.ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი
შპს.“ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“
შპს.“საგამომცემლო
სახლი ტრიასი“
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10
11

ფიზიკა
ქიმია

XIIXII-კლასი
საგანი
ქართული ენა
და
ლიტერატურა

მათემატიკა
ინგლისური
ენა

„ფიზიკა“
„ქიმია“

სახელმძღვანელო
ქართული ენა და
ლიტ.

„მათემატიკა“
Activate B1+

ქეთევან ტატიშვილი
შპს.“დიოგენე“
მანანა ვარდიაშვილი შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“

ავტორი
ვახტანგ როდონაია,
ნინა კუდაშვილი,
ავთანდილ
არაბული, მარინე
ხუციშვილი.
გოგიშვილი,ვეფხვაძე
Carolyn Barraclough,
Megan Roderick

გამომცემლობა
შპს „საგამომცემლო
სახლი სწავლანი“

ინტელექტი
Pearson/Longman

შენიშვნა

B1+
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„ისტორია“

ლალი ფირცხალავა,
გიორგი სანიკიძე

„სამოქალაქო
თავდაცვა და
უსაფრთხოება“

ნინო ტალახაძე

ისტორია

სამოქალაქო
თავდაცვა და
უსაფრთხოება

შპს.ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი
შპს.“გამომცემლობა
სიდი“ეკონომიკური
განათლებისა და
განვითარების
ცენტრი“

დამხმარე სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი.
ჩამონათვალი.დანართი#5

20192019-2020 სასწ. წლის დამატებითი სახელმძღვანელოები ინგლისურ ენაში.

64

კლასი
I

სახელმძღვანელო
Macmillan English Masterclass 1

II

Macmillan English Masterclass 1

III

Macmillan English Masterclass 2

IV

Macmillan English Masterclass 3

V

Macmillan English Masterclass 4

VI

Macmillan English Masterclass 5

VII

Macmillan English Masterclass 6

VIII

Beyond B1

IX

Optimize B1

X

Optimize B1+

XI

Optimize B2
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XII

Concepts and Comments

ქართულ
ქართულრთულ-ამერიკული სკოლა პროგრესის მათემატიკის კათედრაზე
შერჩეული დამხმარე სახელმძღვანელოების ნუსხა
კლასი

სახელმძღვანელოს ავტორი, დასახელება
დასახელება

გამომცემლობა

V

1.ე.ნურკი, ა.ტელგმაა, მათემატიკა
2.დ. გოშხეთელიანი, გ. გორგოძე, მათემატიკა
1.ე.ნურკი, ა. ტელგმაა, მათემატიკა
2.დ.გოშხეთელიანი, გ.გორგოძე, მათემატიკა
1.ნ.მაჭარაშვილი,ზ. უნარები, მათ. ნაწილი
2.ზ. ვახანია.საყმაწვილო მათემატიკა
1.ნ.მაჭარაშვილი,ზ.უნარები,მათ. ნაწილი
2.ზ.ვახანია, საყმაწვილო მათემატიკა
3.ს.თოფურია,მათემატიკა აბიტურიენტთათვის
1.ნ. მაჭარაშვილი, ზ.უნარები, მათ. ნაწილი
2.ზ.ვახანია, ლოგიკა ნაწ. I
1.ნ.მაჭარაშვილი, ზ.უნარები
2.ზ.ვახანია, ლოგიკა ნაწ. II
3.ს.თოფურია, მათემატიკა აბიტურიენტთათ.
1.ნ.მაჭარაშვილი, ზ.უნარები
2.ი.სამხარაძე,ზ.უნარები,მათ.ნაწილი
3.ბ.ჩიქვინიძე,მათემატიკა აბიტურიენტთათვის

საქართველოს მაცნე

VI
VII
VIII

IX
X

XI

საქართველოს მაცნე
ჩვენი წიგნი
ქორბუდა
ჩვენი წიგნი
ქორბუდა
ტექნ. უნივეწსიტეტი
ჩვენი წიგნი
ქორბუდა
ჩვენი წიგნი
ქორბუდა
ტექნ. უნივერსიტეტი
ჩვენი წიგნი
შპს „აიმც“
მწიგნობარი
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XII

1.ბ.ღვაბერიძე, მათემატიკა
2.ი.სამხარაძე,ზ.უნარები,მათ.ნაწილი
3.ბ.ჩიქვინიძე,მათემატიკა აბიტურიენტთათვის

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების
მეცნიერებების კათედრა.
დამხმარე სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი

შპს „აიმც“
მწიგნობარი

VIIIVIII-XI კლასებისთვის ქიმიაში.

1. ქიმია (გაღრმავებული კურსი)
კურსი)---- ს. ადამია (გამომც:
გამომც: „საქართველოს
„საქართველოს მაცნე“
მაცნე“ )
2. ქიმია(
ქიმია(აბიტურიენტებისთვის)
აბიტურიენტებისთვის)-----ლ
-----ლ. მეტრეველი,
მეტრეველი, თ. რუსეიშვილირუსეიშვილი-დადიანიძე.
დადიანიძე. (გამომც
(გამომც:
გამომც: ლაკმუსი)
ლაკმუსი)---(
--(თეორიული საკითხები.
საკითხები. ამოცანები და
სავარჯიშოები.. ტესტები
ტესტები..
სავარჯიშოები
3.
4.
5.

ქიმია (უმაღლეს სასწავლებლებში შემსვლელთათვის)
შემსვლელთათვის)---ვ
---ვ. კოკოჩაშვილი.
კოკოჩაშვილი. თ. კოკოჩაშვილი
ქიმია (დამხმარე სახელმძღვანელო)
სახელმძღვანელო)----ო
----ო.გაბრიჩიძე.
გაბრიჩიძე. ლ. გოგუა
შესაბამისი))-მანანა ვარდიაშვილი (თეორიული საკითხები და ტესტები)
ქიმიის საკითხები (საატესტატო გამოცდის მინიმალური სტანდარტის შესაბამისი
ტესტები)

6. ქიმია ( გამოსაშვები გამოცდებისთვის)
გამოცდებისთვის)----ბუბაშვილი
----ბუბაშვილი (თეორიული საკითხები და ტესტები)
ტესტები)
7. ქიმია ტესტები საატესტატო გამოცდებისთვის---გამოცდებისთვის----მ
----მ. მამიაშვილი,
მამიაშვილი, დალი გულაია
ეროვნული
გამოცდებისთვის-----ქიმია
თევზაძე,, ნ. ჯავახიშვილი.
8. ბუნებისმეტყველება ტესტები ერთიანი ეროვნულ
ი გამოცდებისთვის
--ქიმია ლ. თევზაძე
ჯავახიშვილი. ბიოლოგიაბიოლოგია-დ. ლორთქიფანიძე.
ლორთქიფანიძე. ფიზიკაფიზიკაე. ბასიაშვილი
9. მოვემზადოთ საატესტატო გამოცდებისთვის ქიმია (თეორიული მასალა და ტესტები)
ტესტები)----ბაკურ
----ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
ტესტები))-----ლ
10. ქიმია საატესტატო გამოცდებილსთვის (თეორიული მასალა და ტესტები
ლ.თევზაძე
11. ქიმიის ამოცანები და სავარჯიშოები VIIVII-XI კლასები.
კლასები.---ზ
---ზ. ლომსიანიძე,
ლომსიანიძე, გ. ცინცაძე
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დამხმარე სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი
1)
2)
3)

I VV- XII კლასებისთვის ბუნებისმეტყველებასა და ბიოლოგიაში .

IVკლასი
ბლიაძე.
ბუნებისმეტყველება
IVკლასი – კვანტალიანი .
VII - XI კლასები – ბიოლოგია .მ.მაყაშვილი.სეხნიაშვილი
ტესტების კრებული – სხვადასხვა ავტორით

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
დამხმარე

სახელმძღვანელოთა ნუსხა ისტორიასა და სამოქალაქო განათლებაში

N

კლასი

სახელმძღვანელოს დასახელება

1

V

შ.მალაზონია,ა.ვარაზაშვილი,გ.ზარაძე--„შემაჯამებელი გაკვთილების ტესტები“.ჩვენი
სქართველო--მე-5 კლასი.

2

VI

ისტორიული ატლასი .ავტ. მ.სანაძე.

3

VII

ისტორიული ატლასი .ავტ. მ.სანაძე.
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4

VIII

5

IX

6

X

7

XI

8

XII

დამხმარე
კლასი
VII

სამოქ.განათლება--„პრაქტიკული სამართალი“ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის
გამომცემლ.,პროექტ.“მომავლის თაობის ეგიდით გამოცემული დამხმარე სახელმძღვანელოები.
ისტორია---„ საქართველოს ისტორია“-მე10კლასი.გამომც.არტანუჯი.2001წ.ავტ.მ.ვაჩნაძე,ვ.გურული,მ.ბახტაძე.
სამოქ.განათლება--„პრაქტიკული სამართალი“ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის
გამომცემლ.,პროექტ.“მომავლის თაობის ეგიდით გამოცემული დამხმარე სახელმძღვანელოები.
ისტორია---„ საქართველოს ისტორია“-მე10კლასი.გამომც.არტანუჯი.2001წ.ავტ.მ.ვაჩნაძე,ვ.გურული,მ.ბახტაძე.
1.აიმც--2016 . გ.გაფრინდაშვილი. საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია.
2.გამომც.დიოგენე--მე-11 კლ.სახელმძღვენელო“ისტორია“--ბ.კუპატაძე,გ.აბდლაძე.
3.ისტორია-საატესტატო გამოცდებისთვის.თეორიული საკითხები და
ტესტები.2013წ.გამომც.დიოგენე.ავტ.ნ.ახმეტელი,ბ.ლორტქიფანიძე,ნ.მურღულია
1. 1.აიმც--2016 . გ.გაფრინდაშვილი. საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია.
2.გამომც.დიოგენე--მე-11 კლ.სახელმძღვენელო“ისტორია“--ბ.კუპატაძე,გ.აბდლაძე.
3.ისტორია-ტესტები ერონული
გამოცდებისთვის.2013წ.გამომც.დიოგენე.ავტ.ნ.ახმეტელი,ბ.ლორთქიფანიძე.ნ.მურღულია

სახელმძღვანელოთა ნუსხა გეოგრაფიაში
სახელმძღვანელოს დასახელება

1.ა.ყატაიშვილი-ერემეიშვილი. გეოგრაფია--ტესტები და ცნობარი.გამომც.“კლიო“
2.ფიზიკური გეოგრაფიის ატლასი
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VIII

1.თ.კვირკველია,ი.ხაჭვანი. „ფიზიკური გეოგრაფია“.აიმც.—2016.
2.ფიზიკური გეოგრაფიის ატლასი.კონტურული რუკა
1. თ.კვირკველია,ი.ხაჭვანი. „ფიზიკური გეოგრაფია“.აიმც.—2016.
2. მ.ბლიაძე,გ.ჭანტურია,დ.კერესელიძე--საქართველოს გეოგრაფია“
3.საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი.კონტუული რუკა

IX

X

1.მ.ბლიაძე,გ.ჭანტურია--ტესტები,სავარჯიშოები.გამომც.“უსტრი“
2.მ.ბლიაძე,დ.კერესელიძე--ლექსიკონი+ცნობარი. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა.
3.ზ.დავითაშვილი,.ელიზბარაშვილი.“მსოფლიოს გეოგრაფია“გამომც.“კლიო“
1.მ.ბლიაძე,დ.კერესელიძე--ლექსიკონი+ცნობარი. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა.
2. 1.მ.ბლიაძე,გ.ჭანტურია--ტესტები,სავარჯიშოები საატესტატო გამოცდებისათვის .გამომც.“უსტრი“.
3.მ.ბლიაზე.გ.ჭანტურია.დ.კერესელიძე--გეოგრაფია--თეორიული კურსი.ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა.

XI

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
სახელმძღვანელოთა ნუსხა ისტორიაში
N კლასი

სახელმძღვანელოს დასახელება

1

V

„ჩვენი საქართველო“.გამომც.ლოგოს-პრესი,2011 წ.ავტ.მ.სურგულაძე,ნ.მინდაძე,ვ.ნეეიძე,კ.ხარაძე.

2

VI

„ჩვენი საქართველო“.გამომც.ლოგოსპრესი.2011წ.ავტ.მ.სურგულაძე,ნ.მინდაძე,ვ.ნეეიძე,ნ.ერემაშვილი.,გ.მშვენიერაძე.

3

VII

„ისტორია“.გამომც.ბ.სულაკაური.2012წ.,ავტ.:გ.სანიკიძე,ლ.გორდეზიანი,ლ.ფირცხალავა.
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4

VIII

„ისტორია“.გამომც.ბ.სულაკაური.2012წ.ავტ.გ.სანიკიძე,რ.გაჩეჩილაძე,ლ.გორდეზიანი,ნ.კიღურაძე,ზ.მიმინოშვილი

5

IX

„საქართველოს ისტორია“.გამომც.ბ.სულკაური
1012წ.ავტ.ნ.ასათიანი.მ.ლორფანიძე,ფ.ლომაშვილი,რ.მეტრეველი,.გ.ოთხმეზური

6

X

„ისტორიის შესავალი“.2012წ.გამომც.ბ.სულაკაური ,ლ.ფირცხალავა, რ.გაჩეჩილაძე.ნ.ასათიანი.

7

XI

„ისტორია“გამომც.ბ.სულაკაური
2012წ.ავტ.ნ.კიღურაძე,გ.სანიკიძე,ლ.გორდეზიანი,ლ.ფირცხალავა.რ.გაჩეჩილაძე.ნ.ასათიანი.

8

XII

„ისტორია“.გამომც.ბ.სულაკაური.2012წ.ნ.კიღურაძე,გ.სანიკიძე,.რ.გაჩეჩილაძე.

სახელმძღვანელოთა ნუსხა სამოქალაქო განათლებაში

N კლასი

სახელმძღვანელოს დასახელება

1

IX

„სამოქალაქო განათლება“.ავტ.თ.მეიფარიანი,ლ.მიქიაშვილი.

2

X

ნ.ტალახაძე-„სამოქალაქო განათლება“.ავტ.ნ.ტალახაძე,შპს.გამომც.“სიდი“
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ესთეტიკისა და სპორტის კათედრა
კლა

სახვითი და

დამხმარე

სი

გამოყენებითი ხელოვნება

სახელმძღვანელ

სახელმძღვანელოების ნუსხა
დამხმარე
მუსიკა
სახელმძღვანელო

ო
სახე

ავტორი

ლმძ

გამომცე
მლობა

ღვან
ელო

I

ხელ

მ.

ოვნე

მაჭარაშ

ბა I

ვილი, ნ.

კლ

მაჭარაშ

მერიდი
ანი

ვილი
II

ხელ

მ.

მერიდი

ოვნე

მაჭარაშ

ანი

ბა II

ვილი, ნ.

კლ

მაჭარაშ
ვილი

III

ხელ

მ.

1. „დიდი
წიგნი
ხელოვნე
ბაზე“
გამომცემლობა:
პალიტრა L

მერიდი

2. „მსოფლიო
ხელოვნება“
ნ. მაჭარაშვილი,
ნ.სილაგაძე
გამომცემლობა მერიდიანი

3. „რენესანსი“
მთარგმნელი გ.
ბენაშვილი
გამომცემლობა ბაკურ

სახელმ

ავტო

გამომც

ძღვანე

რი

ემლობ

ლო

მუსიკა
I კლ

ა

მ.ოთ

წყაროს

იაშვი

თვალი

1. „მუსიკა“
წიგნ+ინტერნეტი
ეილინ ობრაიენი
გამომცემლობა:
ბაკურ სულაკაური

ლი

მუსიკა

მ.ოთ

წყაროს

იაშვი

თვალი

II კლ

ლი

მუსიკა

მ.ოთ

წყაროს
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ოვნე

მაჭარაშ

ბა III

ვილი, ნ.

კლ

მაჭარაშ

ანი

III
კლ

იაშვი

თვალი

ლი

4.“რელიგიები“
ზ. ვახანია

ვილი
IV

სულაკაური

ხელ

მ.

მერიდი

ოვნე
ბა IV

მაჭარაშ
ვილი, ნ.

ანი

კლ

მაჭარაშ

მუსიკა
IV კლ

მ.ოთ

წყაროს

იაშვი

თვალი

ლი

ვილი
V

ხელ

მ.

ოვნე

მაჭარაშ

ბა V

ვილი, ნ.

კლ

მაჭარაშ

მერიდი
ანი

მუსიკა
V კლ

მ.ოთ

წყაროს

იაშვი

თვალი

ლი

ვილი

VI

ხელ

მ.

მერიდი

ოვნე

მაჭარაშ

ანი

ბა VI

ვილი, ნ.

კლ

მაჭარაშ

მუსიკა
VI კლ

მ.ოთ

წყაროს

იაშვი

თვალი

ლი

ვილი
VII

ხელ

მ.

მერიდი

ოვნე

მაჭარაშ

ანი

ბა

ვილი, ნ.

VII

მაჭარაშ

მუსიკა
VII კლ

მ.

ინტელ

ჩიკვა

ექტი

იძე
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VIII

IX

კლ

ვილი

ხელ

მ.

მერიდი

ოვნე

მაჭარაშ

ანი

ბა

ვილი, ნ.

VIII

მაჭარაშ

კლ

ვილი

ხელ

მ.

მერიდი

ოვნე

მაჭარაშ

ანი

ბა IX

ვილი, ნ.

კლ

მაჭარაშ

მუსიკა
VIII კლ

მ.

ინტელ

ჩიკვა

ექტი

იძე

მუსიკა
IX კლ

მ.

ინტელ

ჩიკვა

ექტი

იძე

ვილი

74

კლასი სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა შენიშვნა

II
III

New Round up (starter)
New Round up 1
Very easy true stories
New Round up 2
Easy true stories
New Grammar Time 3
Easy true stories

Virginia Evans
Virginia Evans
Sandra Heyer
Virginia Evans
Sandra Heyer
Sandy Jervis
Sandra Heyer

Pearson\Longman
Pearson\Longman
Pearson\Longman
Pearson\Longman
Pearson\Longman
Pearson\Longman
Pearson\Longman

New Round up 3
Facts and Figures
New Grammar Time 4
Facts and Figures
New Round Up 4
Thoughts and Notions
Destination B1
Thoughts and Notions
Vocabulary Power 1

Virginia Evans
Patricia Ackert
Sandy Jervis
Patricia Ackert
Virginia Evans
Patricia Ackert
Malcolm Mann
Patricia Ackert
Jennifer Recio
Lebedev
Malcolm Mann
Jennifer Recio
Lebedev

Pearson\Longman
CNN
Pearson\Longman
CNN
Pearson\Longman
CNN
Macmillan
CNN
Pearson\Longman

Jennifer Recio
Lebedev
Michael Vince
Patricia Ackert
Jennifer Recio
Lebedev
Malcolm Mann

Pearson\Longman

IV
V

VI
VII
VIII
IX

X

Destination B1
Vocabulary Power 1

XI

Vocabulary Power 2
Intermediate Language
Practice
Cause and Effect
Vocabulary Power 3

XII

Destination B2

Macmillan
Pearson\Longman

Macmillan
CNN
Pearson\Longman
Macmillan
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Concepts and Comments

Patricia Ackert

CNN

.
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დამხმარე სახელმძღვანელოების ნუსხა გერმანულ ენაში
კლასი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

VI

DEUTSCH MACHT
SPASS
1.PRAKTISCHE
GRAMMATIK IN DER
DEUTSCHEN SPRACHE

N.MERKVILADZE,T.CHUZISSCHVILI

UNIVERSAL

K.SAMNIASHVILI

,,ლეგა’’

CARMEN BECK
BARBARA DUCKSTEIN
CARMEN BECK
BARBARA DUCKSTEIN
N.JANJGAVA

HUBER

VII

VIII
IX

X

ZWISCHEN DURCH
MAL…PROJEKTE
1.ZWISCHEN DURCH
MAL… SPIELE
2.PRAKTISCHE
GRAMMATIK IN DER
DEUTSCHEN SPRACHE
3.ZAUBERWELT
1. ZWISCHEN DURCH
MAL…PROJEKTE
2.PRAKTISCHE
GRAMMATIK IN DER
DEUTSCHEN SPRACHE
3.ENTDECKUNNGSREISE
D-A-CH

CARMEN BECK
BARBARA DUCKSTEIN

შენიშვნა

HUBER
მბმ-პოლიგრაფი

HUBER

K.SAMNIASHVILI
ANNA PIALSKI,BRIGITTA
FRÖHLICH

LANGESCHEIDET
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რუსული ენაში დამხმარე სახელმძღვანელოების
ნუსხა
კლასები

სახელმძღვანელოები

ავტორი

გამომცემლობა

III

Букварь

კ.მაჭარაშვილი

„მერიდიანი“

IV

ხ.ლუტიძე

„შემეცნება“

V

Увлекательное пособие по
русскому языку
Русский язык - V класс

„ინტელექტი“

VI

Руксский язык- VI класс

მ.მღებრიშვილი,
მ.რევია
მ.რევია

„ინტელექტი“

VII

Мост в Россию ს-2

ს.ბოლდაკოვა

„ოცდამეერთე“

VIII

Мост в Россию – 8 класс

ს.ბოლდაკოვა

„ოცდამეერთე“

IX

Мост в Россию- 9 класс

ს.ბოლდაკოვა

„ოცდამეერთე“

X

Русский язык ს.VI

მ.რევია

„დიოგენე“

XI

Русский язык -9класс

ბ.ნემსაძე,
ე.ქარდავა

დამხმარე სახელმძღვანელოების ნუსხა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში
#

კლასი

ავტორი

სახელმძღვანელო

შენიშვნა
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1

V

ა.შანიძე,ლ.კვაჭაძე

ქართული ენა კლასი

VI

ნ.დუმბაძე
ა.სანიძე, ლ.კვაჭაძე

მოთხრობები
ქართული ენა კლასი

VII

გ.ჩოხელი
ა.შანიძე,ლ.კვაჭაძე

თევზის წერილები
ქართული ენა კლასი

4

VIII

მ.ჯავახიშვილი
ნ.შარაშენიძე

5

IX

6

X

7

XI

8

XII

2

3

მოთხრობები
ქართული ენის
გრამატიკა.
გ.ლეონიძე
მორფოლოგია
ნატვრის ხე
ნ.შარაშენიძე
ქართული ენის
გრამატიკა.სინტაქსი
ნ.ლორთქიფანიძე
ნოველები
დ.თვალავაძე,ნ.გაფრინდაშვილი ქართული მართლწერის
წესები და სავარჯიშოები
კ.გამსახურდია
ნოველები
ლ.ჭელიძე,ნ.სახეჩიძე,ნ.ხაჭვანი
ქართული ენის
მართლწერა
ლ.ჭელიძე,ნ.სახეჩიძე,ნ.ხაჭვანი
ქართული ლიტ.I ტომი
ლ.ჭელიძე,ნ.სახეჩიძე,ნ.ხაჭვანი
ქართული ენის
მართლწერა
ლ.ჭელიძე,ნ.სახეჩიძე,ნ.ხაჭვანი
ქართ.ლიტ. IIტომი
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სასკოლო საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩამონათვალი:
სკოლაში წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებები და პროექტები.თითოეული კათედრა,წრეების და კლუბების
ხელმძღვანელები გეგმავენ წლის განმავლობაში ჩასატარებელ ღონისძიებებს ,რომელიც გაწერილია მათ სამუშაო გეგმებში(იხ.დანართი)

1. 2019
2019 წლის სექტემბერსექტემბერ-დეკემბერში იმუშავებს „ჯეო კლუბი
კლუბი განხორციელდება VI-VIII კლასის მოსწავლეებში გარემოს მიმართ
პასუხისმგებლობის გაზრდის მიზნით.
პროექტის ჩატარდება 22 გაკვეთილი, რის შედეგად მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდებათ ის ცოდნა,
ღირებულებები ვალდებულები და უნარ-ჩვევები, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და მის უსაფრთხოებას.

2. 2019 წლის მარტში გაიმართება მოსწავლეთა სასკოლო კონფერენცია,
კონფერენცია, რომლის ჩატარებაზე პასუხისმგებელნი არიან ინგლისური ენის
ენის
კათედრა.
კათედრა.კონფერენციის მიზანია :
▪
▪

მოსწავლეთა ცოდნის დონის გამოვლენა;
მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება;

▪

არასასწავლო თემები აქტუალიზება;

▪

საკონფერენციო ნაშრომების მომზადების გამოცდილების განვითარება;

▪

მოსწავლეთა პრეზენტირების უნარის განვითარება;

▪

მოსწავლეთა მომზადება საუნივერსიტეტო აქტივობებისთვის.

განსახორციელებელი აქტივობები:
აქტივობები:
▪
▪

პირობების გამოცხადება;
ნაშრომების მიღება;

▪

ჟიურის წევრების შერჩევა;

▪

პრეზენტაციების წარდგენა კათედრებზე
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▪

ნაშრომების შერჩევა საკონფერენციოდ;

▪

კონფერენციის ჩატარება;

▪

გამარჯვებულების გამოვლენა, დაჯილდოება;

მინი დებულება:
დებულება:
▪

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა აირჩიონ თემა, მოამზადონ აბსტრაქტი (1-4 A4 ფორმატის 12 შრიფტით
ნაბეჭდი გვერდი). კონფერენციაზე თემა უნდა იყოს წარდგენილი PowerPoint-ის პრეზენტაციით არაუმეტეს 20 სლაიდის

მოცულობით. პრეზენტაციისათვის განკუთვნილი დრო 10-15 წთ, კითხვა-პასუხებისათვის 10 წთ.
● მოხსენება უნდა შეიცავდეს: შესავალს, ძირითად ნაწილს, შედეგებს და დასკვნას, გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას;
0

3.

სპორტული ჩემპიონატი/
ჩემპიონატი/კვირეული (შემოდგომა - ოქტომბერი,
ოქტომბერი, გაზაფხული - აპრილი)
აპრილი)

▪

პასუხისმგებელია ესთეტიკისა და სპორტის კათედრა მიზანი:
მიზანი:
სკოლაში სპორტული აქტივობების წახალისება;

▪

მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება;

▪

სპორტული კონკურსების ორგანიზება სახეობების მიხედვით;

▪

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა მოსწავლეებში;

აქტივობები:
▪

გუნდების ჩამოყალიბება სახეობების მიხედვით;

▪
▪

გუნდების რეგისტრაცია;
სახეობების განაწილება დღეების მიხედვით;

▪

შეჯიბრებები სახეობების მიხედვით კლასებს შორის;

▪

გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოვება;
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მინი დებულება:
▪

ჩემპიონატი ტარდება სამ ასაკობრივ ჯგუფში I-IV, V-VII და VIII-XII კლასებს შორის;

▪

ჩემპიონატი ტარდება კლასებს შორის;

▪
▪

თითოეულ ასაკობრივ კატეგორიაში კონკურსი ჩატარდება განსხვავებულ სახეობებში.
ჩემპიონატი ტარდება შემდეგ სახეობაში
ასაკობრივი
ჯგუფი

I-IV

V-VII

VIII-XII

სახეობა

მხიარული სტარტები

ჭადრაკი

ფრენბურთი

4. სკოლის საუკეთესო მოსწავლის კონკურსი :
▪

სანიმუშო ყოფაქცევის, სწავლაში მიღწეული მაღალი შედეგების, კლასგარეშე და

სკოლისგარეშე ღონისძიებებში, თვითმმართველობის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობის, ოლიმპიადებში მიღებული
წარმატებებისთვის და სხვა საქმიანობებში
მოპოვებული წარმატებებისთვის მოსწავლე ჯილდოვდება სიგელით და საუკეთესო მოსწავლის წოდებით.
▪ საუკეთესო მოსწავლის წოდება მიენიჭება იმ მოსწავლეს, რომელსაც კლასის წარდგენით აირჩევს პედაგოგიური საბჭო
▪ სწავლების თითო საფეხურიდან ირჩევა ერთი კანდიდატი.
5. კონკურსი „სკოლის საუკეთესო კლასი“
კლასი“
სკოლისგარეშე ღონისძიებებში, თვითმმართველობის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობის, ოლიმპიადებში მიღებული
წარმატებებისთვის და სხვა საქმიანობებში მოპოვებული წარმატებებისთვის კლასი ჯილდოვდება სიგელით და საუკეთესო კლასის
წოდებით, გადაეცემა გარდამავალი თასი.
▪ საუკეთესო კლასის წოდება მიენიჭება იმ კლასს. რომელთა კლასის დამრიგებელი განსახილველად წარუდგენს სკოლის
პედაგოგიურ საბჭოს კლასის მუშაობის წლიურ
ანგარიშს, შერჩეული კანდიდატებს დაამტკიცებს პედაგოგიურ საბჭო.
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▪

სწავლების თითო საფეხურიდან ირჩევა ერთი კლასი

ასევე სკოლა ჩაერთვება როგორც შიდასასკოლო ასევევ სკოლისგარეშე რეგიონში დაგეგმილ სხვადასხვა არაფორმალურ და ფორმალურ
ღონისძიებებში../იხ.დანართი#7
მიერ დაგეგმილი აქტივობები/ღონისძიებები/
იხ.დანართი#7.კათედრების
დანართი#7

ინკლუზიური განათლება
ინკლუზიური განათლება არის მიდგომა,რომელიც გულისხმობს ყველა სასკოლო ასაკის ბავშვის ჩართულობას სასწავლო
პროცესში,მიუხედავად მისი შესაძლებლობისა და სირთულეებისა .ინკლუზიური განათლების მიზანია,ყველა ბავშვს მიეცეს თანაბარი
შესაძლებლობა თანატოლებთან ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს.ინკლუზიური
განათლება აღიარებს მრავალფეროვნებას და განსხვავებულობის აუცილებლობას მოსწავლეების სწავლების პროცესში.
ქართულ-ამერიკული სკოლა აქტიურად თანამშრომლობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მულტიდისციპლინურ გუნდთან.
სკოლას ჰყავს ინკლუზიური განათლების მასწავლებელი. 2019-2020 სასწავლო წელს სკოლაში შეიქმნა მულტიდისციპლინური გუნდი
რომელშიც გაერთიანდა ინკლუზიური განათლების მასწავლებელი, ფსიქოლოგი, სკოლის ადმინისტრაციის წევრი, მშობელი.საგნის
მასწავლებელი,ჯგუფის კოორდინატორის მოვალეობას შეასრულებს კლასის დამრიგებელი.სამუშაო ჯგუფი ვალდებულია შეიმუშაოს
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ სათანადო ჯანმრთელობის ცნობას და ექიმის დასკვნას
ან მშობლის თხოვნის საფუძველზე.სკოლასთან თანამსრომლობს ასევევ სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდი .მულტიდისციპლინური
გუნდი ვალდებულია 2 თვის განმავლობაში აწარმოოს დაკვირვება,კერძოდ,შეისწავლოს თითოეული მოსწავლის ფსიქო ინტელექტუალური
და ფიზიკური მდგომარეობა.დასკვნის შემდეგ ჯგუფი ვალდებულია შეიმუშაოს მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმა ეროვნულ სასწავლო
გეგმაზე დაყრდნობით. გეგმაში განსაზღვრულია იმ საგნების რაოდენობა, რომელშიც მოსწავლეს ჭირდება მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმა.
განისაზღვროს მოსწავლისთვის დამატებითი ინდივიდუალური მეცადინეობის დრო, ადგილი და ხანგრძლივობა.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე
1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა
მოსწავლე (შემდგომში - სსსმ
მოსწავლე), რომელსაც, თანატოლების
უმრავლესობასთან შედარებით, აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ
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მინიმალურ მოთხოვნებს და საჭიროებს სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას. კერძოდ, სასკოლო სასწავლო გეგმის მოდიფიცირებას
ან ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას.
2. სსსმ მოსწავლე შეიძლება იყოს მოსწავლე, რომელსაც აქვს:
ა) ფიზიკური დარღვევა;
ბ) ინტელექტუალური დარღვევა;
გ) სენსორული დარღვევა (სმენის და/ან მხედველობის);
დ)მეტყველების დარღვევა;
ე) ქცევითი და ემოციური დარღვევა;
ვ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება;
ზ) სირთულეებით სოციალური ფაქტორების გამო და ამ მიზეზით ვერ სძლევს ეროვნულ სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არის სასკოლო სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული სასწავლო გეგმა სსსმ მოსწავლისათვის,
რომელიც წარმოადგენს სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილს. იგი მაქსიმალურად უნდა ითვალისწინებდეს სსსმ მოსწავლის ყველა
საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს, აგრეთვე,
ყველა დამატებით აქტივობას, რომელიც აუცილებელია გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად. ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმა იქმნება სასწავლო წლის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი კვირისა ან მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში.
2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება შემუშავდეს ყველა საგანში ან რომელიმე კონკრეტულ საგანში/საგნებში სსსმ მოსწავლის
საჭიროების შესაბამისად.
3. ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში დეტალურად უნდა დაიგეგმოს/განისაზღვროს:
ა) რომელ საგანში/საგნებში საჭიროებს მოსწავლე ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმის შემუშავებას. შერჩეულ საგნებში განისაზღვრება
სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე საშინაო) აქტივობები;
ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს შერჩეულ მიზანს, აქტივობასა თუ მასალას;
გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი და/ან ინდივიდუალური მეცადინეობები, მეცადინეობების დრო, ადგილი და ხანგრძლივობა;
დ) დამატებით და/ან ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი; სსსმ მოსწავლისათვის დამატებითი დამხმარე პერსონალის
(სანიტარი, ძიძა) საჭიროება;
ე) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი მასალა (სახელმძღვანელოები და მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი საგანმანათლებლო მასალა)
და მასალის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი (რომელიც შეიძლება იყოს მშობელიც);
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ვ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსი (ავტობუსით მომსახურების საჭიროება, კომპიუტერით სარგებლობის
აუცილებლობა, მისთვის საჭირო სასკოლო ავეჯის აუცილებლობა, დასვენების საჭიროება და სხვ.).
4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს ინფორმაციას ბავშვის ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ აკადემიური,
შემეცნებითი, სოციალური, ქცევითი, ემოციური, მოტორული და სხვა სფეროების მიხედვით;
5. სწავლის პროცესში სირთულეების გამოვლენის შემდეგ სკოლამ უნდა უზრუნველყოს სსსმ მოსწავლის შესაძლებლობების სიღრმისეული
შეფასება. საჭიროების შემთხვევაში სსსმ მოსწავლის სიღრმისეული შეფასებისთვის და მის განათლებასთან დაკავშირებული
რეკომენდაციებისთვის სკოლას შეუძლია მიმართოს სამინისტროს ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინურ გუნდს (შემდგომში მულტიდისციპლინური გუნდი). თითოეული სსსმ მოსწავლისათვის სკოლამ უნდა განსაზღვროს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის
შესამუშავებლად სამუშაო ჯგუფი (შემდგომში - ისგ ჯგუფი), რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმის შემუშავებას და ხელს შეუწყობს მის განხორციელებას.
6. ისგ ჯგუფში უნდა გაერთიანდნენ ის პედაგოგები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან მოსწავლეს, აგრეთვე მშობელი/მშობლები, სკოლის
ადმინისტრაციის წევრი/წევრები, ფსიქოლოგი, ლოგოპედი ან სპეციალური მასწავლებელი, თუკი სკოლას ჰყავს ასეთი;
7. ისგ ჯგუფს უნდა ჰყავდეს კოორდინატორი. კოორდინატორი წარმართავს ჯგუფის წევრების მუშაობას და პასუხისმგებელია ჯგუფის
საქმიანობაზე; ჯგუფის კოორდინატორი მიზანშეწონილია იყოს სსსმ მოსწავლის დამრიგებელი;
8. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის შემდეგ უნდა ჩატარდეს ისგ ჯგუფის წევრების მინიმუმ ერთი მიმდინარე და ყოველი
სემესტრის ბოლოს ერთი შემაჯამებელი შეხვედრა. შეხვედრებზე განიხილება გეგმის შესრულების მიმდინარეობა და გეგმაში შესატანი
ცვლილებები (თუკი ამის საჭიროება არსებობს). გეგმის განხორციელების მონიტორინგის შედეგად გეგმა ექვემდებარება პერიოდულ
ცვლილებებს;
9. ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე იწარმოება სხდომის ოქმები. ყველა სხდომის ოქმი ინახება მოსწავლის პირად საქმეში;
10. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შედგენისთანავე დასამტკიცებლად წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს.
11. ისგ ჯგუფმა სასწავლო წლის ბოლოს სკოლის ადმინისტრაციას უნდა მიაწოდოს სსსმ მოსწავლის პირად საქმეში შესატანად მოსწავლის
შესახებ წარმოებული სრული დოკუმენტაცია (ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობები და
სხვ.).

სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება,
შეფასება, დასწრება და გაცდენები
1. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება ხდება იმავე პრინციპით, რომლითაც ხდება ნებისმირი სხვა მოსწავლის აკადემიური
მიღწევის შეფასება. თუ სსსმ მოსწავლე განათლებას იღებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით, ფასდება მის მიერ ინდივიდუალური
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სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონე. სსსმ მოსწავლე, რომელიც წარმატებით სძლევს ინდივიდუალურ სასწავლო
გეგმას, ფასდება მაღალი ქულით.
2. სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური და საფეხურის საერთო ქულების გამოანგარიშება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც სხვა
მოსწავლეებისთვის.
3. გამონაკლისის შემთხვევაში დასაშვებია სსსმ მოსწავლეს არ ქონდეს სემესტრული შეფასება ერთ ან რამდენიმე საგანში. გამონაკლისი
დაიშვება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე. გამონაკლის შემთხვევაში მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა
წარმოადგენს საგნის წლიურ ქულას. თუ სსსმ მოსწავლე რომელიმე საგანში მოცემულ სემესტრში არ ფასდება, ეს ხელს არ უშლის მას
გადავიდეს მომდევნო კლასში.
4. თუ სსსმ მოსწავლეს აქვს მოწყვლადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და არსებობს ამის დამადასტურებელი საბუთი მის პირად საქმეში, სსსმ
მოსწავლის მიმართ არ ვრცელდება ამ გეგმის 4.8 მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებები.
5. სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ წლიურ გამოცდას აბარებენ ის სსსმ მოსწავლეებიც, რომლებიც ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმით სწავლობენ, სკოლამ ახდენს საგამოცდო მასალის ადაპტირებას - ქმნის ინდივიდუალური საგამოცდო პროგრამას, რომელიც
დაეყრდნობა ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას.

სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება
1. იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ესაჭიროება ხანგძლივი ჰოსპიტალიზაცია, ან ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვერ დადის სკოლაში,
სკოლა მიმართავს მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომლის დასკვნის საფუძველზეც სსსმ მოსწავლის განათლების მიღება უზრუნველყოფილ
უნდა იქნეს შინ სწავლების მეთოდით. ამ შემთხვევაში მოსწავლე ირიცხება სკოლაში, მაგრამ არ ესწრება გაკვეთილებს; სკოლა უდგენს მას
სწავლების სპეციალურ გეგმას, რომლის მიხედვითაც მოხდება სსსმ მოსწავლის შინ სწავლება.
2. მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს და სკოლასთან და მშობელთან ათანხმებს იმ საგნების ჩამონათვალს, რომელიც შინ
სწავლებით უნდა დაძლიოს სსსმ მოსწავლემ.
3. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად უნდა იყოს მიახლოებული სასკოლო
სასწავლო გეგმასთან. სკოლა ვალდებულია დაადგინოს განრიგი, რომლის მიხედვითაც საგნის და აგრეთვე სპეციალური მასწავლებელი
განახორციელებენ სსსმ მოსწავლესთან ვიზიტებს. სკოლამ/ისგ ჯგუფმა უნდა განახორციელოს შინ სწავლების პროცესის მონიტორინგი.
4. შინ სწავლების პროცესში ჩართული უნდა იყოს სსსმ მოსწავლის მშობელი, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების
შესრულებაში.
5. დროისა და ფინანსების დაზოგვის მიზნით შინ სწავლების პროცესში შესაძლებელია ინტერნეტისა და ვიდეოკონფერენციების გამოყენება,
რაც საშუალებას მისცემს მასწავლებელს, ვიზიტების შუალედში სკოლიდან გაუსვლელად აწარმოოს სსსმ მოსწავლის სახლში მეცადინეობის
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პროცესზე დაკვირვება, გაუწიოს კონსულტაცია სსსმ მოსწავლესა და მის მშობელს, მეურვეს ან სხვა პირს, რომელიც მოსწავლის სახლში
მეცადინეობაზეა პასუხისმგებელი და ა.შ.
6. მინიმალური დატვირთვა სსსმ მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში:
კლასი
მინიმალური (ასტრონომიული)
საათები კვირის მანძილზე

VII-IX
8 სთ

X-XII
8 სთ

ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმისა და ფსიქოლოგის სამუშაო
გეგმის ნიმუში(იხ. დანართი )

4.შეფასების
4.შეფასების სისტემა
შეფასების მიზნები, პრინციპები და მიდგომები
ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში მოქმედი მოსწავლეთა შეფასების სისტემა შესაბამისობაშია ეროვნული სასწავლო გეგმით
შემოთავაზებულ შეფასების სისტემასთან. .შეფასების კრიტერიუმები გამჭვირვალეა სასკოლო საზოგადოებისათვის და შედეგები გამოიყენება
მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების გასაუმჯობესებლად. კერძოდ, გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.
განმავითარებელი შეფასებისას მასწავლებელი იყენებს შეფასების სხვადასხვა ფორმებს. მაგ: სიტყვიერი ან წერილობითი კომენტარი,
დაკვირვების ფურცელი, თვითშეფასების სქემა,ურთიერთშეფასების კითხვარი და სხვ. განმავითარებელი შეფასება ეხმარება მოსწავლეს
გააცნობიეროს თავისი სუსტი და ძლიერი მხარეები, იყოს სწავლისთვის შინაგანად მოტივირებული, მასწავლებელთან ერთად ან
დამოუკიდებლად დასახოს დასწავლის უკეთესი და მის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე მორგებული სტრატეგიები. მასწავლებელი კი
გვევლინება როგორც გზამკვლევი ამ სტრატეგიების დაგეგმვის პროცესში. მცირერიცხოვანი ჯგუფები საშუალებას აძლევს მასწავლებელს
ხშირად მიმართოს განმავითარებელი შეფასების ფორმებს, მისცეს მოსწავლეს ზოგადი და კონკრეტული რჩევა-დარიგებები და ჩართოს
მოსწავლე შეფასების პროცესში. განმსაზღვრელი შეფასებისას სკოლა იყენებს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით დადგენილ
კომპონენტებს: საშინაო დავალება,საკლასო დავალება, შემაჯამებელი დავალება. დავალების ტიპები: ტესტი დახურული და ღია კითხვებით,
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თხზულება, პროექტის პრეზენტაცია,ესე, ცდის ჩატარება, ფერწერული ან სხვა ტიპის ნამუშევარი და სხვ. საგნობრივი კათედრები განიხილავენ
დავალების ტიპებს, რომელიც ასახულია როგორც კათედრის, ასევე მასწავლებლის სამუშაო გეგმაში.
. მოსწავლის შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვასა და
კონტროლს.
. მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების შეფასება უნდა იყოს ხშირი და მრავალმხრივი. უნდა შეფასდეს არა მარტო ინფორმაციის ფლობა,
არამედ შეძენილი უნარ-ჩვევები, აზროვნების დემონსტრირების ფორმები და სხვა.
. აუცილებელია მოსწავლემ წინასწარ იცოდეს, თუ რა კრიტერიუმებით ფასდება მისი სასწავლო აქტივობა.
.

დისციპლინური სასჯელის მოტივით, მოსწავლის დაბალი ნიშნით შეფასება არამართლზომიერია. საგნის ნიშანი გამოხატავს მხოლოდ

მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებას. თუ მოსწავლე გაკვეთილზე არასათანადოდ იქცევა, ეს ავტომატურად იმოქმედებს მის

აკადემიურ

მოსწრებაზე, რაც შესაბამისად ნიშნავს, რომ მოსწავლის აკადემიური მოსწრება მის შესაძლებლობებთან შედარებით დაბალი იქნება.

განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება
1. სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.
2. განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ
მიზნებთან მიმართებაში. განმსაზღვრელ შეფასებაში იწერება ქულა.
3. განმავითარებელი შეფასება აკონტროლებს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის
გაუმჯობესებას. განმავითარებელი შეფასებისას გამოიყენება ისეთი საშუალებები, როგორიცაა სიტყვიერი კომენტარი, რჩევა-დარიგება,
დაკვირვების ფურცელი, თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების სქემა და სხვ.
4. განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებების აღწერილობა:

მიზანი

განმავითარებელი
სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება;
მოსწავლის განვითარების ხელშეწყობა

განმსაზღვრელი
სწავლის ხარისხის გაკონტროლება;
მოსწავლის მიღწევის დონის დადგენა
ეროვნული სასწავლო გეგმით
განსაზღვრულ მიზნებთან
მიმართებაში;
აკადემიური მოსწრების დონის
განსაზღვრა
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შეფასების საგანი

სწავლის პროცესი

სწავლის შედეგი

შეფასების
შედეგად
მიღებული
გადაწყვეტილება
წარმარტების
კრიტერიუმების
განსაზღვრა

წინსვლის ხელშესაწყობად
განსხვავებული აქტივობის შერჩევა,
სწავლების სტრატეგიის შეცვლა, რჩევადარიგების მიცემა და სხვ.
კონკრეტული მოსწავლის წინსვლის
საფუძველზე (საკუთარ მიღწევებთან
მიმართებით - რა დონეს ფლობდა, რა
დონეს ფლობს)

მომდევნო ეტაპზე
(კლასში/საფეხურზე)
დაშვება/არდაშვება

შეფასების
საშუალებები

თვით/ურთიერთშეფასების რუბრიკა;
კითხვარი;
სიტყვიერი (ზეპირი/წერილობითი)
კომენტარი;
უნარის განვითარების დონის აღწერა.

იმის საფუძველზე, თუ რამდენად
მიაღწია სტანდარტით განსაზღვრულ
შედეგებს (ყველასათვის საერთო,
სტანდარტით დადგენილ ნორმასთან
მიმართებაში)
ქულა

აკადემიური მიღწევის დონეები და ნიშნების წერის სისტემა
1.
მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები V-XII კლასებში ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის მიხედვით. V კლასის მეორე
სემესტრსა და VI-XII კლასებში განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება გამოიყენება. მოსწავლე ფასდება ათქულიანი სისტემით,
ყველაზე დაბალი ქულა არის 1, ხოლო ყველაზე მაღალი ქულა - 10 .I-IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში მხოლოდ განმავითარებელი
შეფასება გამოიყენება.. V-XII კლასებში სპორტის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულ საგნებში, საგანში „საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება“ და
არჩევით საგნებში მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.
4. დამატებითი სავალდებულო საგნის/საგნების შეფასება არ იანგარიშება საფეხურის ქულის გამოთვლისას.
5..

მოსწავლე ფასდება სასკოლო სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევით საგნებში.
6. VII-XII კლასებში საგანში ”სპორტი”, საგანში „საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება“ მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით:

ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.
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7. სავალდებულო ფაკულტატურის ინფორმატიკის საგანში მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.

ქულები

შეფასების დონეები

10
მაღალი
9
8
საშუალოზე მაღალი
7
6
საშუალო
5
4
საშუალოზე დაბალი
3
2
დაბალი
1
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ქართულ-ამერიკულ სკოლას შემუშავებული აქვს მოსწავლეთა შეფასების

სტრატეგიული გეგმა.

Sefasebis strategiuli gegma warmoadgens informacias moswavlis SesaZleblobis analizisa da misi progresis Sesaxeb. is
aris saSualeba, romliTac vaxdenT procesis analizsa da swavlebis procesis efeqturobis dadgenas, romelsac
daefuZneba Semdgomi dagegmva.
skolaSi xorcieldeba ganmaviTarebeli da ganmsazRvreli Sefaseba.
mimdinare ganmaviTarebeli Sefasebad skola miiCnevs sityvier komentars. Semajamebeli ganmaviTarebeli Sefaseba
xorcieldeba yoveli semestris bolos kaTedrebis mier sagnSi gasaviTarebeli unarebis mixedviT Sedgenili rubrikebiT.
sagnis maswvlebeli valdebulia individualirad awarmoos semestris Semajamebeli ganmaviTarebeli Sefasebis amsaxveli
dokumenti.
mimdinare da Semajamebeli ganmsazRvreli Sefaseba xorcieldeba niSniT, winaswar moswavlisaTvis nacnobi rubrikebis
safuZvelze. klasis damrigebeli valdebulia individualirad awarmoos semestris Semajamebeli ganmsazRvreli Sefasebis
amsaxveli dokumenti.

Sefasebis politika
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Mმ
მimdinare Sefaseba
mimdinare Sefaseba warmoadgens saswavlo procesSi informaciis dazustebas imis Sesaxeb, Tu ra ician moswavleebma, raTa
Semdgomi etapi codnisa daaSenon arsebuls.
Semajamebeli Sefaseba
Temis bolos adgili aqvs Semajamebel Sefasebas. igi moswavlesa da maswavlebels aZlevs saSualebas moaxdinos
miRebuli/gadacemuli codnis demonstrireba. Semajamebel SefasebaSi SeiZleba Sevides nebismieri sfero an sferoTa
kombinacia. mag.: monacemTa Segroveba _ dalageba, prezentacia, informaciis sinTezireba, dagrovili codnis gamoyeneba.

Sefasebis strategiebi
qvemoT moyvanili strategiebi unda warmovidginoT rogorc erTiani paketi. erTianobaSi isini iZlevian moswavlis Sesaxeb
codnisa da unar-Cvevebis srul informacias.
dakvirveba _

dakvirveba xdeba xSirad da regularulad. maswavlebeli akvirdeba jgufs, an calkeul moswavles.

gansazRvruli
pasuxebi _
erTjeradi, erTganzomilebiani savarjiSoebi, testebi, romlebic asaxavs dagrovili codnis raodenobasa da
praqtikaSi gamoyenebis SesaZleblobebs.

Sefasebis saSualebebi
rubrikebi _ warmoadgens kriteriumTa CamonaTvals, romlebic warmoadgens standarts da romlis mixedviTac xdeba
moswavleTa testebis, portfolioebis da sxva namuSavrebis Sefaseba.
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TviTSefaseba _
maswavleblis Canaweri dafuZnebuli sakuTari muSaobis dakvirvebaze. am Canawerebs sWirdeba sistemuri
Sevseba da organizeba.
Sefasebis am saSualebebiT SegviZlia SevafasoT rogorc mTlianad procesi, aseve misi romelime etapi.
aseve procesis Sefasebisas viyenebT ganmsazRvrel Sefasebas. komponentebs Tavisi winaswar dadgenili kriteriumebiT,
romelic dasawyisSive cnobilia moswavlisaTvis.
aseTi Sefasebis komponentebad SegviZlia ganvixiloT:
prezentacia _ am dros Cans da fasdeba moswavlis socialuri (lideris rolis aReba), sakomunikacio (metyveleba,
araverbaluri komunikacia), kvlevis (monacemTa interpretacia), sakuTari Tavis marTvis (drois menejmenti,
organizacia...) unarebi),
referati
proeqti

_

am dros Cans da fasdeba kvlevis unar-Cvevbi
interpretacia, monacemTa Cawera/dalageba)

(dagegmva,

monacemTa

Segroveb/daxarisxeba,

monacemTa

_ am dros Cans da fasdeba saazrovno unar-Cvevebi (codnis daufleba, aRqma, gamoyeneba, analizi)

saswavlo procesSi Sefasebis komponentebis
rubrikebs adgens sagnobrivi kaTedra, rac formdeba Sesabamisi ოქმით.
1. saSinao davaleba
kvleva
Txroba
ese
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2. saklaso aqtivoba
damoukidebeli samuSao
diskusia
teqstTan muSaoba

3. Semajamebeli samuSao
prezentacia
proeqti
testireba

ganmsazRvreli Sefasebis rubrikebis kriteriumebi

prezentacia;
pasuxobs saTaurs
Semoifargleba konkretuli TemiT
flobs auditorias (iyenebs mimikas, Jestikulacias, intonacias)
saubrobs gamarTuli saliteraturo eniT da iyenebs Sesabamis
mecnierul terminologias
iyenebs gansaxvavebul wyaroebs
adarebs movlenebs, faqtebs, sagnebs
iyenebs TvalsaCinoebas
icavs drois limits

2
1
1
2
1
1
1
1
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diskusia
warmoadgens sakuTar (jgufis) pozicias
mkafiod da gasagebad ayalibebs azrs
msjekobs argumentirebulad
akeTebs daskvnas
moyavs argumentebi sakuTari azris gasamyareblad
msjelobs Tanamimdevrulad, Semoifargelba konkretuli TemiT
flobs auditorias
koreqtulia oponenetis (gansaxvavebuli azris) mimarT, ismens
da konstruqciulad pasuxobs gansxvavebul azrs

1
1
1
1
1
2
1
2

eqsperimenti
akeTebs gegmas (Canaweri – sruli, arasruli)
gamoiTvlis eqsperimentiT SesaZlo Sedegebs (awarmoebs
gamoTvlebs, gamoTqvams varaudebs)
icavs usafrTxoebis normebs, gegemavs eqsperiments
iyenebs Sesabamis grafikebs, simboloebs da terminologias
Sedgebis gadmosacemad
msjelobs eqsperimentis Sedgebze (aRwers, akeTebs daskvnas)
amzadebs prezentacias, referats, proeqtrs

2
2
2
1
2
1
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referati
ircevs Temas
adgens gegmas
ayalibebes ZiriTad problemas
moipovebs da iyenebs damxmare masalas/literaturas
wers Sesabamis formatSi (gamoyenebuli literatuira, dro,
adgili, sqolio,aRniSvna)
afasebs, upirispirebs erTmaneTs sxvadsxva wyaroSi
gadmocemul Tvalsazrisebs
akeTebs daskvnas
gamoxatavs sakuTar azrs da amyarebs argumentebiT

1
1
1
1
1
2
1
2

damoukidebeli samuSao
icavs drois limits
napovnia problemis gadaWris marTebuli gza
icavs weris kulturas
sizustiT aRwevs dasaxul mizans

1
3
2
4

kvleva
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atarebs gamokiTxvas sakvlevi Temis irgvliv
agrovebs da axarisxebs informacias, warmoadgens grafikulad
irCevs saTaurs (Temas) da msjelobs sakiTxis irgvliv
gamoTqvams varauds
amyarebs argumentebiT
akeTebs Canawers
gamoyofs sakvlev problemas
msjelobs
akeTebs daskvnas

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Txroba
saubrobs gamoTqmuli mosazrebis Sesaxeb, gamoxatavs sakuTar
pozicias amyarebs argumentebiT
saubrobs gamarTuli saliteraturo eniT da iyenebs Sesabamis
leqsikas
iyenebs mokle Canawers
saubrobs Tanmimdevrulad da Semoifargleba konkretuli
TemiT
drois limiti

3
2
1
2
2

Txzuleba
warmoadgens problemas
akritikebs an iziarebs avtoris Tvalsazriss
gamoxatavs sakuTar damokidebulebas
moyavs argumentebi (citatebi) sakuTari Tvalsazrisis

1
1
1
1
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dasamtkiceblad
azri enobrivad (leqsikurad) mkafiodaa gadmocemuli –
SerCeulia Sesaferisi stili, sti;isturad gamarTulia
daSvebulia – sintaqsuri Secdoma
daSvebulia morfologiuri, orTografiuli da punqtuaciuri
Secdoma

2
2
2

teqstTan muSaoba

amoicnobs problemas da msjelobs mis irgvliv
gamoxatavs sakuTar Tvalsazriss: saubrobs teqstSi
gamoTqmuli hipoTezis Sessaxeb da iyenebs varaudis
gamomxatvel konstruqciebs, icavs sakuTari argumentebiT
akeTebs Canawerebs
iyenebs sqemebs, diagramebs, azrobriv ruqebs ideebis
gasaazreblad da dasamuSaveblad
amoiwers ucxo sityvebs (qmnis sqolioebs), ucnob informacias
Semdgomi ganmartebisa da dasamuSaveblad
akavSirebs teqsts garemosTan

2
3

1
1
2
1

ese
vrclad (igulisxmeba avtoris Sexeduleba, sakuTari
Sexeduleba, daskvna) msjelobs samive miTiTebis Sesaxeb
msjelobs Tanamimdevrulad da sakuTari mosazrebebs amyarebs
argumentebiT

3
2
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vlindeba damoukidebeli azrovnebis unari, SexedulebaTa da
SefasebaTa araSablonuroba
azri enobrivad (leqsikurad) mkafiodaa gadmocemuli,
SerCeulia Sefasebis stili, stilisturad gamarTulia
daSvebulia sintaqsuri Secdoma
saSvebulia morfologiuri, orTografiuli da punqtuaciuri
Secdoma
drois limiti

1
1
1
2
1

ქართული
შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარუნარ-ჩვევები:
ჩვევები:
• სხვადასხვა სახის მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების მრავალმხრივი გააზრება-გაანალიზება და შეფასება;
• ტექსტების ინტერპრეტირება;
• ტექსტების შედარებითი ანალიზი;
• თხრობა;
• მსჯელობა;
• სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა-შეთხზვა;
• ზეპირი გამოსვლა/პრეზენტაცია;
• გამომხატველობითი კითხვა;
• გრამატიკული და ლექსიკური ცოდნა;
• მართლწერა;
• შემოქმედებითობა;
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•
•
•
•

სასწავლო სტრატეგიების (კითხვის, წერის, მოსმენის, ზეპირმეტყველების) გააზრებულად გამოყენება;
მხატვრული ხერხების ცოდნა;
ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებების ამოცნობა და გაანალიზება;
ძირითადი ლიტერატურული მიმდინარეობების მახასიათებლები და სხვა.
სასიცოცხლო უნარუნარ-ჩვევები:
ჩვევები:

• შემოქმედებითობა;
• თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან);
• სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით;
სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის ხარისხი.
შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები:
ტიპები:
მხატვრული/არამხატვრული ტექსტის გაგება-გააზრება;
• სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა (ესსე, მოთხრობა, ზღაპარი, ჩანახატი და სხვა);
• არგუმენტირებული მსჯელობა კონკრეტული საკითხის/თემის შესახებ;
• ზეპირი მოხსენების წარმოდგენა;
• პრობლემური საკითხის წარმოდგენა იმიტირებული სიტუაციის (მინისპექტაკლის, როლური თამაშის და სხვ.) საშუალებით;
• ლიტერატურული სალონი;

ისტორიაისტორია-გეოგრაფია
ფასდება შემდეგი ცოდნა და უნარები:
• პრობლემის გააზრება, მსჯელობა
• კომუნიკაცია/თანამშრომლობა
• ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით
• შემოქმედებითობა
• დროის ისტორიული გაგება
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•
•
•
•
•
•
•

სიცრცეში და დროში ორიენტირება
გარემოზე პასუხისმგებლობა და ზრუნვა
ისტორიულ-გეოგრაფიული კვლევა
ისტორიული ეპოქის განცდა
თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა
ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
კავშირებისა და მიმართებების დადგენა

შემაჯამებელი დავალებების ტიპები:
ტიპები:
• საკონტროლო წერა
• ტესტირება
• კითხვა-პასუხი
• თემა/ესე
• პრეზენტაცია
• პროექტი
• რეფერატი
• კვლევა
• დისკუსია/დებატები
• კონფერენცია

მათემატიკა
ფასდება შემდეგი ცოდნა და უნარები:
უნარები:
1. მათემატიკური ცნებებისა და დებულებების გამოყენება;
2. კავშირებისა და მიმართებების დადგენა;
3.
4.

მათემატიკური ობიექტების წარმოდგენა და მათემატიკური ენის ფლობა;
მსჯელობა - დასაბუთება;
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5.
6.

ამოცანის ჩამოყალიბება;
მოდელირება;

7.
8.

ამოცანის ამოხსნის გზა და მისი რეალიზება;
გამოთვლები;

9.

დამხმარე ტექნიკური საშუალებებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.

საფეხურები

ქულა

ამოცანის მონაცემების ორგანიზება
ამოხსნისათვის საჭირო მონაცემების ამოკრეფა ამოცანის ტექსტიდან

0-1

მონაცემების ორგანიზება და ისეთი ხერხით ჩაწერა, რომელიც აადვილებს

0-1

ამოხსნის გზის მოძებნას
ადეკვატური აღნიშვნების შემოტანა
საძიებელი სიდიდეების გამოყოფა

0-1

საძიებელი სიდიდეებისათვის ასოითი აღნიშვნების შემოღება

0-1

მათემატიკური ობიექტებისა და პროცედურებისათვის სწორი აღნიშვნების

0-1

გამოყენება (მაგალითად: ფუნქციის, ალგებრული მოქმედების)
ამოხსნის გზის მოძებნა
განტოლების შედგენის წინმსწრები მსჯელობა

0-1

განტოლების შედგენა

0–1

ამოხსნის გზის რეალიზება და პასუხის მიღება
განტოლების ამოხსნის ხერხის მოძებნა

0-1
102

განტოლების ამოხსნა და პასუხის მიღება

0–1-2

საბუნებისმეტყველო
ფასდება შემდეგი უნარები:
1. სააზროვნო უნარ-ჩვევები;
2. კვლევის უნარ-ჩვევები;
3. პრობლემის გადაჭრის უნარ-ჩვევები;
4. თვითმართვის უნარ-ჩვევები.
5. სოციალური უნარ-ჩვევები;
6. კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები;
შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს:
იყოს: ტესტი, სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშო, საველე/გასვლითი სამუშაო, მოდელირება,
პროექტი, პრეზენტაცია და სხვა.
ფიზიკა
კითხულობს ტექსტს(სურათებს ილუსტრაციებს) და შეუძლია ინფორმაციის
კატეგორიზება
ინფორმაციის გადმოცემისას შეუძლია საკითხის არსის (ობიექტის არსებითი
თვისებების)წარმოჩებნა
ინფორმაციის გასააზრებლად სვამს ანალიზზე და სინთეზზე ორიენტირებულ
შეკითხვებს
დასმულ შეკითხვებზე ლოგიკურად/ადექვატურად პასუხობს
მცნებებს, წესებს, კანონებს, ფორმულებსგანმარტავ საკუთარი სიტყვებით
აღიქვამს ამოცანის შინაარს და განსაზღვრავს მოცემულ და საძიებელ მონაცემებს
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კომლექსურ საკითხებს ყოველთვის ყოფს მარტივ საფეხურებად
იყენებს ნასწავლ წესებს და ოპერაციებს იცავს სტანდარტულ პროცედურებს
ახდენს მიღებული შედეგების განზოგადებას და პირიქით
ნაშრომი შეესაბამება სათაურს

ქიმია
კითხულობს ტექსტს(სურათებს ილუსტრაციებს) და შეუძლია ინფორმაციის
კატეგორიზება
ინფორმაციის გადმოცემისას შეუძლია საკითხის არსის (ობიექტის არსებითი
თვისებების)წარმოჩებნა
ინფორმაციის გასააზრებლად სვამს ანალიზზე და სინთეზზე ორიენტირებულ
შეკითხვებს
დასმულ შეკითხვებზე ლოგიკურად/ადექვატურად პასუხობს ცნებებს, წესებს,
კანონებს, ფორმულებს განმარტავს საკუთარი სიტყვებით

უცხოური ენები
შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარუნარ-ჩვევები:
ჩვევები:

ენობრივი ცოდნა და უნარები
• ლექსიკური ცოდნა
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• გრამატიკული ცოდნა
• ლექსიკური და გრამატიკული უნარ-ჩვევები (ცოდნის კონტექსტში გამოყენება)
• გამოთქმა
• მართლწერა
კომუნიკაციური უნარები
• კითხვა-გაგება
• მოსმენა-გაგება
• ზეპირი კომუნიკაცია (ინტერაქცია, გაბმული ლაპარაკი, ზეპირი გამოსვლები)
• წერითი კომუნიკაცია
სასიცოცხლო უნარუნარ-ჩვევები
• შემოქმედებითობა
• თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან)
• სასწავლო სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება სასწავლო საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით
• სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის ხარისხი
შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები
• მოსმენილი ან ზეპირი ტექსტის გაგება - გააზრება
• სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა
• როლურ თამაშებში, სიმულაციურ სიტუაციებში მონაწილეობა
• საუბარი და ინტერაქცია კონკრეტული თემის/საკითხის შესახებ
• ზეპირი მოხსენება/პრეზენტაცია
• განხორციელებული პროექტი
• და სხვა
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ფიზიკური
ფიზიკური აღზრდისა და ხელოვნების კათედრა
ხელოვნება
1. კონკრეტული პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება ან ნამუშევრის შექმნა გარკვეულ
თემაზე,
თემაზე, რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:
მიხედვით:
• ორგანიზებულობა (სისტემურობა, დროის ლიმიტის დაცვა, საჭირო მასალის,
აღჭურვილობის ქონა);
• ტექნიკის, მასალის ფლობა;
• შემოქმედებითობა (გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი
ხელწერის, ხედვის, დემონსტრირება);
• თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს.
2. საკუთარი და სხვისი ნამუშევრების განხილვაში მონაწილეობა;
მონაწილეობა;
3. გარკვეული ეპოქის
ეპოქის,
ის, შემოქმედის ან ხელოვნების ნიმუშის ანალიზში ან მის ირგვლივ
მსჯელობაში მონაწილეობა,
მონაწილეობა, რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:
მიხედვით:
• აქტიური მონაწილეობა;
• საკუთარი აზრის დასაბუთებულად წარმოჩენა;
• სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება.
4. საკუთარი და სხვების ნამუშევრების პრეზენტაცია (აუდიტორიისთვის წარდგენა),
წარდგენა), რაც
შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:
მიხედვით:
• სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, აუდიტორიასთან კონტაქტი;
• თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება;
• კითხვებზე ადექვატური პასუხის გაცემა.
•
შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები:
ტიპები:
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•

საკონტროლო/გამოცდა/ტესტირება/მაშტაბური
ნამუშევარი/
რეფერატი (გარკვეული ეპოქის, შემოქმედის შესახებ).

•

პროექტები პროექტის სავარაუდო თემები:

გამოფენა/მოხსენება-

მუსიკა
ფასდება შემდეგი ცოდნა და უნარები:
• მუსიკალური ხელოვნების ნასწავლი ნიმუშების ცოდნა;
• მუსიკის ისტორიისა და თეორიის ზოგადი საკითხების ცოდნა;
• მუსიკალური დამწერლობის ცოდნა;
• მუსიკალური ტერმინოლოგიის ცოდნა;
• მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
• შემოქმედებითობა;
• იმპროვიზაციულობა;
• მუსიკის მოსმენის ჩვევა;
• მუსიკალური სმენა;
• მუსიკალური მეხსიერება;
• რიტმის გრძნობა;
• წარდგენის (პრეზენტაციის) უნარი;
• სოციალური უნარები;
• საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარი;
• ტოლერანტობა.
შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები:
ტიპები:
•

კონცერტი/ წარმოდგენა;

•

ვიქტორინა;

•

მოხსენება-რეფერატი;
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•

პრეზენტაცია;

•

ტესტირება;

•

პროექტი.

რეფერატი
კომპონენტები

შესავალი

ძირითადი
ნაწილი

კრიტერიუმები

ძალიან კარგი დამაკ ცუდი
კარგი
3
2
1
0

მიზანი მკაფიადაა გამოკვეთილი
თეზისი მკაფიოდაა
ჩამოყალიბებულია
თემის გარშემო აღწერს ინფორმაციას
საინტერესოდ
აღწერის დროს მოყვანილია რეალური
ფაქტები
გამოკვეთილია მნივნელოვანი
პრობლემა
გამოკვეთილია ძირითად დებულებები
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დასკვნა

ენობრივი
გამართულობა

და მოსაზრებები გამყარებულია
არგუმენტებით
მჯელობა ლოგიკური და
თანმიმდებრულია
საკითხი განხილულია რამდენიმე
თვალსაზრისი
ნათლად ჩანს პირადი
დამოკიდებულება და პოზიცია
მითითებულია
წყაროები(ლიტერატურა ავტორები და
სხვა)
წარმოდგენილია გადაჭრის გზები და
საშულებები
ნათლადაა წარმოდგენილი მთვარი
სათქმელი
დასაბუთებულია თემის აქტუალობა
ნაშრომში გრამატიკული ნორმები
(სტილი, პუნქტუაცია და სხვა )
დაცულია

დაწყებით კლასებში და ასევე ე5-კლასის პირველ სემესტრში არ იწერება ქულა მხოლოდ სემესტრების და წლის ბოლოს დამრიგებელი წერს
მოკლე შემაჯამებელ კომენტარს ინდივიდუალურად თითოეულ მოსწავლეზე საგნების მიხედვით,საგნის მასწავლებლებისაგნ მიღებული
ინფორმაციის საფუძველზე..(იხ.მოსწავლის შეფასების ფორმა დაწყებით კლასებში.დანართი 10)
ქალაქ ქუთაისის შ.პ.ს. ქართულ–
ქართულ–ამერიკული სკოლა „პროგრესი“
პროგრესი“
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დაწყებითი
დაწყებითი კლასების
კლასების (I(I-IV) კათ
კათედრა

მოსწავლეთა მოკლე, შემაჯამებელი წერილობითი
შეფასება
(კლასის დამრიგებელი საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე წერს აღნიშნულ შეფასებას, რომელშიც
დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს გავარჯიშება საკუთარი შესაძლებლობის
უკეთ გამოსავლენად).
201 – 201 სასწ. წელი
კლასის დამრიგებელი _____________________
1 სემესტრი
წლიური

მოსწავლის ზოგადი დახასიათება
დახასიათება (წერს კლასის დამრიგებელი): ა) ჯანრთელობის მდგომარეონა; ბ) ურთიერთობა თანაკლასელებთან; გ)
აქტიურობა – ჩართულობა, ორგანიზებულობა გ) სფეციფიკური უნარები
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

მშობლიური ენა (ქართული ენა): ა) კითხვის ტექნიკა; ბ) კალიგრაფიის კულტურა; გ) ლექსიკური მარაგი; დ) მეტყველება ე) წაკითხულის
გააზრება – გაგება და აზრის გამოხატვის უნარი.
საგნის მასწავლებელი ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
უცხოური ენა (ინგლისური ენა): ა) კითხვის ტექნიკა; ბ) კალიგრაფიის კულტურა; გ) ლექსიკური მარაგი; დ) მეტყველება ე) წაკითხულის
გააზრება – გაგება და აზრის გამოხატვის უნარი.
საგნის მასწავლებელი ___________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

უცხოური ენა (რუსული ენა): ა) კითხვის ტექნიკა; ბ) კალიგრაფიის კულტურა; გ) ლექსიკური მარაგი; დ) მეტყველება ე) წაკითხულის
გააზრება – გაგება და აზრის გამოხატვის უნარი.
საგნის მასწავლებელი ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
მათემატიკა: ა) ნუმერაცია, საგანთა რაოდენობის ცოდნა; ბ) მათემატიკური ცნებები, ტერმინები, გააზრება და შესაბამისი მოქმედებები გ)
ზეპირი ანგარიში; დ) მარტივ ამოცანებზე მუშაობის უნარი (გაანალიზება და გადაწყვეტილება); ე) გამოსახულებების ჩაწერა და გამოთვლა.
საგნის მასწავლებელი: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

ბუნებისმეტყველება: ) პირადი ჰიგიენის დაცვა; ბ) გარემოს შეცნობა; გ) ბუნების მოვლენებზე კონკრეტული წარმოდგენები ეკოლოგიური
პრობლემების ცოდნა; დ) მშობლიური ბუნების სიყვარული, მისი მოვლა–პატრონობის გრძნობა.
საგნის მასწავლებელი: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები:
საგნის მასწავლებელი: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება:
საგნის მასწავლებელი: ___________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება: ა) ინტერესი, გატაცება; ბ) ესთეტიკური გემოვნება, ფერების აღქმა, სიფაქიზე.
საგნის მასწავლებელი: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

მუსიკა:
საგნის მასწავლებელი: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________

სპორტი:
საგნის მასწავლებელი: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________

ჭადრაკი:
საგნის მასწავლებელი: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________

კლასის დამრიგებელი: __________________

(იხ.დაწყებითი კლასების საგნების შეფასების რუბრიკები #დანართი 10
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საგნის სემესტრული ნიშნის შემადგენელი კომპონენტები
1. სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:
ა) საშინაო დავალება;
ბ) საკლასო დავალება;
გ) შემაჯამებელი დავალება.
2. შეფასების სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს.
3. საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება.
4. შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება.
5. სასკოლო სასწავლო გეგმა თითოეული საგნისათვის განსაზღვრავს სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების
სავალდებულო მინიმალურ რაოდენობას ამ კომპონენტით შეფასებისას:
ა) სტანდარტის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად, აუცილებელია შემაჯამებელი დავალების მრავალგვარი ფორმის გამოყენება (თხზულება,
მოხსენება, რეფერატი, პროექტი, საველე-გასვლითი სამუშაო, ლაბორატორიული კვლევა და სხვ.);
ბ) მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება;
გ) თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენის გამო, სკოლა ვალდებულია, მისცეს მას გაცდენილი
შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალება.
დ) თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია, შეაგროვოს და შეინახოს მის მიერ კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. აღნიშნულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს: სტანდარტის ის შედეგი/შედეგები, რომლის
შეფასებასაც ემსახურებოდა კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; კრიტერიუმები, რომლითაც შეფასდა ეს დავალებები; მოსწავლეების მიერ
შესრულებული და მასწავლებლის მიერ შეფასებული სამუშაოს რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული სამუშაოს ამსახველი ვიზუალური
მასალა; თითოეული კლასის მოსწავლეთა მიერ მიღებული ქულები.მასწავლებელი ვალდებულია შემაჯამებელი დავალებების შსრულების
შემდეგ დაწეროს შემაჯამებელი დავალების ანალიზი,სადაც გაანალიზებს კლასის მიღწევას.შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში
სავალდებულოა კომპლექსური, კონტექსტის მქონე დავალებების გამოყენება.შემაჯამებელი აღდგენითი სამუშაოს ვადები და მისი ჩატარების
ფორმა დადგენილია სასკოლო სასწავლო გეგმის მიხედვით,ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის
დღეებია1.ქართული-ორშაბათი,მათემატიკა-სამშაბათი,/საზოგადოებრივი,ოთხშაბათი-საბუნებისმეტყევლო ,ხუთშაბათი უცხო ენები,
/იხ.შემაჯამებელი დავალების ანალიზის ნიმუში/

განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები
ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების შემდეგი სახეობები:
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ა) საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ქულები – საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი კომპონენტის ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს
სემესტრის განმავლობაში;
ბ) საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში (სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში,
გამოითვლება მისი გათვალისწინებით);
გ) საგნის წლიური ქულა – სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. საგნის წლიურ ქულაში წლიური გამოცდის ქულაც
აისახება;
დ) საერთო წლიური ქულა – საგნების წლიური ქულებიდან გამომდინარე შეფასება;
ე) საფეხურის საერთო ქულა – ზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურის ( საბაზო ან საშუალო) საერთო შეფასება.

ქულების გამოანგარიშების წესი
1.
საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი:
ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი უნდა
გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობაზე;
ბ) მიღებული შუალედური ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით (მაგ., 6.15 მრგვალდება 6-მდე, 7.49 მრგვალდება 7-მდე, 8.5
მრგვალდება 9-მდე);
გ) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი დავალება, მისი სემესტრული (შუალედური) ქულის
გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი
დავალებების რაოდენობის ჯამზე.
2.
საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი:
ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს ორზე;
ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ., 7.25 მრგვალდება 7-მდე, 4.49 მრგვალდება 4-მდე, 9.5 მრგვალდება 10-მდე);
გ) თუ მოსწავლეს, სემეტრის მიმდინარეობისას სკოლაში გადმოსვლის გამო, მოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ
საგანში მიღებული აქვს შეფასება, რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი, ეს ქულა დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის
სემესტრულ/წლიურ ქულად (თუ საგნის სწავლება მეორე სემესტრში არ გრძელდება). ამასთან, სკოლა ვალდებულია შეაფასოს მოსწავლე ახალ
საგანში, თუ ეს ესწრება სემესტრის დასრულებამდე;
ე) მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლაში გადმოსვლისას განსხვავებული საგნის სწავლის შემთხვევაში, განსხვავებული
საგნების სემესტრული ქულები აღირიცხება, როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. (მაგ. თუ მოსწავლე პირველ სემესტრში
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უცხოურ ენად სწავლობდა ფრანგულს, მეორე სემესტრში კი ფრანგულის ნაცვლად - გერმანულს, მაშინ ფრანგული ენის სემესტრული ქულა
გადადის ფრანგული ენის წლიურ ქულად, ხოლო გერმანული ენის სემესტრული ქულა - გერმანული ენის წლიურ ქულად).
3. საფეხურის საერთო ქულის გამოანგარიშების წესი:
ა) საფეხურის ქულის გამოთვლისას ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური ქულა და ჯამი იყოფა ქულების საერთო
რაოდენობაზე;
ბ) საფეხურის საერთო ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 6.43 მრგვალდება 6.4-მდე, 7.58 მრგვალდება 7.6-მდე).

კლასისა და საფეხურის დაძლევა
1.კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური ქულა (დამრგვალებით) არის 5.0 ან მეტი აძლევს მას მომდევნო
კლასში გადასვლის უფლებას.
2. საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების გარეშე) არის 5.0 ან მეტი რაც
აძლევს მას საბაზო განათლების ატესტატის აღების უფლებას.
3. საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების გარეშე) არის 5.0 ან მეტი ,
დაძლეული აქვს საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი.
4. დამატებითი სავალდებულო საგნის/საგნების შეფასება არ იანგარიშება საფეხურის საერთო ქულის გამოთვლისას.

გაცდენები და შეფასება
1. მოსწავლის გაცდენები აღირიცხება მოსწავლეთა საკლასო ჟურნალში.
ა) გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. თითოეული
მასწავლებელი ვალდებულია გაკვეთილის დასაწყისში აღრიცხოს მოსწავლეთა დასწრება.“ სკოლას ჰყავს ,მოსწავლეთა დაგვიანებების
აღრიცხვაზე პასუხისმგებელი პირი რომელიც ყოველდღიურად აღრიცხავს მოსწავლეთა დაგვიანეებებს და გაცდენებს ,აანალიზებს შედეგებს
აღმასრუებელ დირექტორთან და აგზავნის მშობელთან შეტყობინებას.
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2. თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე
დათმობილი საათების 30% და მეტი, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.
3. სკოლა ვალდებულია შინ სწავლების რეჟიმზე გადაიყვანოს ის მოსწავლეები, რომლებსაც სჭირდებათ მკურნალობა ერთ თვეზე მეტი ვადით
და აღნიშნული ცნობილი ხდება სკოლისათვის სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში
მოსწავლეზე, შინ სწავლებაზე გადასვლის მომენტიდან, არ გავრცელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა.
4. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასპორტო და სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე საერთაშორისო და
ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიადებში, სკოლის გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი მიმართვის
საფუძველზე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების
კონკრეტული მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე.
შემუშავებულია მოსწავლის აკადემიური
ადემიური მოსწრების შესახებ მშობლის ინფორმირების წესი.
მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების შესახებ მშობელთა დროული ინფორმირების, სასკოლო ცხოვრებში მათი ჩართულობის მიზნით სკოლამ
შეიმუშავა კომუნიკაციის რამდენიმე ხერხი. ელექტრო დღიური- მშობელს საშუალება აქვს ყოველდღიურად გაეცნოს შვილის აკადემიურ
მოსწრებას სკოლის ვებგვერდზე განთავსებული ელექტრო დღიურის EDUPAGE.GE მეშვეობით. მშობელთა კრება- სასწავლო წლის დასაწყისში
ასევე სემესტრის ბოლოს სკოლა მართავს მშობელთა კრებებს, რომელსაც ესწრება სკოლის დირექტორი, დირექცია და კლასის დამრიგებელი.
კომენტარის ფურცელი.მათი შვილის აკადემიური მოსწრების შესახებ,სადაც თითოეული მასწავლებელი წერს კომენტარს..მასწავლებლის ან
კლასის დამრიგებლის წერილი. სატელეფონო ზარი.მშობლის დღე- მშობელს საშუალება აქვს, კვირაში ერთხელ გამოყოფილ დღეს ესტუმროს
სკოლას და პირადად შეხვდეს მასწავლებლებს, სკოლის დირექციას, კლასის,აგრევე კომენტარისა , შეფასებისა და გაცდენების აღრიცხვის
ფურცელი, რომელსაც თითოეული საგნის მასწავლებელი ავსებს ყოველი თვის ბოლოს და დამრიგებელი უგზავნის მშობელს .მნიშვნელოვანია
სკოლის ვებგვერდი- სადაც რეგულარულად ქვეყნდება ინფორმაცია სკოლაში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
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moswavleTa daswrebis monitoringis forma/ნიმუში./ 2019-2020 სასწავლო წელი
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SeniSvna:
klasis damrigebeli valdebulia yoveli samuSao dRis dasasruls da kviris bolos mimdinare kviris grafaSi mocemuli aRniSvnebis
siswore daadasturos sakuTari xelis moweriT.usafrTxo skolis koordinatorma momdevno kviris pirvel samuSao dRes unda daubrunos aRniSnuli
forma damrigebels, yoveli Tvis bolos xelmowerili forma damrigebelma unda Caabaros usafrTxo skolis koordinators. aRniSnuli forma
warmoadgens
oficialur dokuments, romliTac xelmZRvanelobs administracia.
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. გამოცდის
გამოცდის ტიპები
1. გამოცდის ტიპები

ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი ტიპის გამოცდები:
ა) სემესტრული გამოცდა;
ბ) წლიური (სასწავლო წლის დამამთავრებელი) გამოცდა;
გ) საშემოდგომო გამოცდა;
დ) ექსტერნატის გამოცდა;
. სემესტრული გამოცდა
1. სემესტრული გამოცდა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას უფრო მაღალი შეფასება ეკუთვნის. ამ
შემთხვევაში, მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. დირექტორი განიხილავს
საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვება-არდაშვების შესახებ. დაშვებაზე უარის შემთხვევაში,
გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული.
2. მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, სკოლამ იღებს შესაბამის ზომებს სემესტრული გამოცდის ობიექტურად და
მიუკერძოებლად ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით.
4. სემესტრულ გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: სემესტრული გამოცდის ქულა
ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე.
5. სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში.
მუხლი 232. შესაბამისად წლიური გამოცდა
ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში კლასს ენიშნება გამოცდა არაუმეტეს ორ საგანში. ამავე დროს, ერთსა და იმავე საგანში გამოცდებს შორის უნდა
იყოს ორწლიანი შუალედი მაინც (მაგ. თუ სკოლამ მე-7 კლასში დანიშნა წლიური გამოცდა ინგლისურ ენაში, მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ამ
საგანში ვეღარ დანიშნავს წლიურ გამოცდას).
3. წლიური გამოცდა ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში ინიშნება მხოლოდ საბაზო და/ან საშუალო საფეხურზე. საგნის წლიური გამოცდის დანიშვნა
და განრიგი განსაზღვრულია სასწავლო წლის დაწყებამდე , რომელ კლასში/კლასებში და რომელ საგანში/საგნებში ჩაატარდება გამოცდა.წლიურ
გამოცდაზე მიღებულ ქულას გავლენა აქვს საგნის წლიურ ქულაზე.
4. წლიურ გამოცდაზე კათედრის ხელმძღვანელები ადგენენ შემაჯამებელი დავალების მსგავს შინაარსიან, კონტექსტუალიზებული, კომპლექსური
დავალებები ან ატარებენ ზეპირ გამოცდას.
ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში წლის ბოლოს ტარდება ზეპირი ფორმისცათვლები შემდეგ საგნებში:ქართული ენა და ლიტ და ინგლისური
ენა.კლასი მე 5-11.
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5. სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრულია, რომ წლიური გამოცდის ქულას გავლენა აქვს საგნის წლიურ ქულაზე, საგნის წლიური ქულის
გამოთვლისას წლიური გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულებს და ჯამი იყოფა სამზე.

6. სკოლაში ყოველი პირველი სემესტრის ბოლოს ტარდება შემაჯამებელი პრეზენტაციები სხვადასხვა საგნებში.პრეზენტაციების ჩატარების
გრაფიკი დგება წლის დასაწყისში და გამოკრულია საინფორმაციო დაფაზე სამივე სართულზე აგრეთვე განთავსებულია სკოლის ვებგვერზე.
7. საშემოდგომო გამოცდის ჩატარების პროცედურა განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო გეგმით. საშემოდგომო გამოცდა უნდა ჩატარდეს
სასწავლო წლის დასრულებიდან არაუადრეს ორი კვირისა და სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე.
8. საშემოდგომო გამოცდამდე მოსწავლეს უნდა მიეცეს არანაკლებ 2 კვირის ვადა მომზადებისათვის. სკოლა ვალდებულია, გაუწიოს
კონსულტაციები მოსწავლეებს იმ საგანში/საგნებში, რომლებშიც მათ დაენიშნათ აღნიშნული ტიპის გამოცდა;
9. მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას იღებს საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე (საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის
წლიური ქულა).
10. ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით.
11. ექსტერნატის გამოცდას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად
დამოუკიდებლად ძლევენ და ექსტერნის გამოცდას აბარებენ შესაბამისი განათლების დასადასტურებლად, რაც მათ შემდეგ
კლასში/საფეხურზე სწავლის გაგრძელების ან საბაზო/საშუალო განათლების ატესტატის მიღების საშუალებას მისცემს, აბარებენ აგრეთვე ის
მოსწავლეები, რომელთაც საშუალო საფეხურზე სასწავლო წლის მანძილზე კონკრეტული საგნისათვის გათვალისწინებული საათების 30% და
მეტი აქვთ გაცდენილი.

. ზოგადი განათლების სხვადასხვა საფეხურების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები
ზოგადი განათლების სხვადასხვა საფეხურების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ტიპები
განსაზღვრება კანონმდებლობით.

და მათი გაცემის წესი

მოსწავლეების აკადემიური მიღწევების აღიარება
1. შეფასების მაღალი დონე (ქულები 9-დან 10-ის ჩათვლით) გულისხმობს სასწავლო წლის ან საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას;
2. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულაა 10 დამრგვალების გარეშე იღებს სრული ზოგადი განათლების ოქროს
მედალოსნის ატესტატს;
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3. მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა არის 9.8 ან მეტი იღებს სრული ზოგადი განათლების ვერცხლის მედალოსნის
ატესტატს;
5. სკოლამ ყოველი სემესტრის და წლის ბოლოს საჯაროდ უნდა გამოაცხადოს მხოლოდ წარჩინებულების ვინაობა;
შესაძლებელია
თითოეული საფეხურისათვის მოეწყოს საერთო შეკრება, რომელზეც წარჩინებულ მოსწავლეებს წარადგენენ წარჩინების ხარისხის მიხედვით.
დაუშვებელია ყველა მოსწავლის ქულების საჯაროდ გამოცხადება.შესაძლებლობების მიხედვით, სკოლას შეუძლია ასეთი მოსწავლეების
დაჯილდოვებაც;ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესში წარჩინებულ მოსწავლეებზე გაიცემა სტიპენდია 1.(1000)ლარის ოდენობით
2.ფინანსდება გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა გერმანია,ინგლისი,პოლონეთი)
3.ფინანსდება საერთაშორისო გამოცდებისთვის
როგორიცაა კემბრიჯის და გოეთეს ინსტიტუტის სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი.

ძირითადი მეთოდიკური ორიენტირები
.მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა
მიდგომა
1. ყველა მოსწავლე არის უნიკალური და განსხვავებული თავისი ინდივიდუალური ფიზიკური და ფსიქიკური მახასიათებლებით, ნიჭით,
ემოციებით, ინტერესებით, პირადი გამოცდილებით, აკადემიური საჭიროებებით და სწავლის სტილით, რაც გათვალისწინებულ უნდა იქნას
სწავლა-სწავლების დროს.
2. სწავლა უნდა მიმდინარეობდეს პოზიტიურ და მოწესრიგებულ გარემოში, სადაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პოზიტიურ
ურთიერთობებსა და ინტერაქციას, სადაც მოსწავლე არის დაფასებული, აღიარებული და არის პასუხისმგებელი საკუთარ სწავლაზე და
განვითარებაზე.
3. სწავლა არის ცოდნის აგების პროცესი, რომელშიც მოსწავლე აქტიურად არის ჩართული და რომელიც ეფუძნება მოსწავლის არსებულ
ცოდნას, გამოცდილებას და შეხედულებებს.ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში შექმნილია უსაფრთხო და კეთილგანწყობილი სასწავლო
გარემო .

5.2.სწავლა
5.2.სწავლასწავლა-სწავლების პროცესში თანასწორუფლებიანობის პრინციპის დაცვა
დაცვა
1.
დაუშვებელია მოსწავლეების განაწილება კლასებში აკადემიური მოსწრების მიხედვით.
2.
განვითარების თანაბარი შესაძლებლობის მისაცემად სკოლა შესაძლებლობების ფარგლებში მოსწავლეებს შესთავაზებს მრავალფეროვან
სასწავლო პროცესს.
3.
სასწავლო პროცესის მრავალფეროვნება გულისხმობს მრავალგვარი მეთოდის, მიდგომის, სტრატეგიის, პრობლემათა გადაჭრის გზებისა
თუ აქტივობათა ტიპების გამოყენებას.
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5.3. გაღრმავებული სწავლება
მყარი და დინამიური ცოდნის მისაცემად სკოლა უზრუნველყოფს გაღრმავებულ სწავლებას , რაც გულისხმობს სასწავლო მასალის
ეტაპობრივად და მრავალმხრივად მიწოდებას, ახალი საკითხების, ცნებების საფუძვლიანად და განსხვავებულ კონტექსტებში განხილვას,
საგანთაშორისი კავშირების გამოვლენას და საერთო ასპექტების დამუშავებას.
ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში გაძლიერებულად ისწავლება ინგლისური ენა.საგნის სწავლების საათობრივი ბადე განსხვავდება
ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი საათობრივი ბადისგან,კერძოდ I-II-6,III-VI-6,VII-X-7,XI-7,XII-7საათი(იხ.სკოლის საათობრივი
ბადე).ინგლისური ენის გაძლიერებულად სწავლების მიზნები გამომდინარეობს სკოლის მისიიდან და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიერ
დასახული მიზნებისა და ამოცანებისაგან.საშუალო საფეხურის მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ ევროსაბჭოს მიერ განსაზღვრული ენის
ფლობისB1და B2 (ზღვრული განვითარებული)დონის დაძლევა და ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო
სერტიფიკატის(PET,TOEFL,IELTS,FCE)მოპოვება. 2019 წელს ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლა „პროგრესს“ ამერიკულმა
სააკრედიტაციო სააგენტომ “AdvancED“ მიანიჭა აკრედიტაცია. ქართულ-ამერიკული საერთაშორისო სკოლა „პროგრესი“ საქართველოში და
ამიერკავკასიაში მეორე სკოლაა, რომელმაც მიიღო “AdvancED“ -ის ამერიკული აკრედიტაცია და უფლებამოსილია გასცეს ამერიკის საშუალო
სკოლის დიპლომი.“AdvancED“ რეგიონალური სააკრედიტაციო ორგანიზაციაა, რომელიც აღიარებულია ამერიკის განათლების სახელმწიფო
დეპარტამენტისა და უმაღლესი განათლების საბჭოს მიერ. სააგენტო აკრედიტაციას ანიჭებს საჯარო და კერძო საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს 80- ზე მეტ ქვეყანაში.ჩვენს მოსწავლეEბს აქვთ შესაძლებლობა ქართული ატესტატის გვერდით მოიპოვონ ამერიკული
საშუალო სკოლის დიპლომი.

5.4. მოტივაციის გაზრდა
მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა უმნიშვნელოვანესი პედაგოგიური ამოცანაა რაც სწავლების პროცესში აუცილებლად
გასათვალისწინებელია. მოსწავლის მოტივაცია იზრდება, თუ ის ხედავს, რომ მასწავლებლის პრიორიტეტი მისი წინსვლის ხელშეწყობაა, ასევე
თუ მოსწავლე ხედავს დავალების მიზანს, დარწმუნებულია მის საჭიროებაში. მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა გააგებინოს, რა მიზანს
ემსახურება კონკრეტული დავალება. აუცილებელია, მოსწავლემ დაინახოს კავშირი სკოლაში მიმდინარე საქმიანობასა და სკოლის გარეთ
მიმდინარე ცხოვრებას შორის.

5.5. დისციპლინა
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სკოლა სისტემატურად უნვითარებს მოსწავლეებს საკუთარი მოვალეობების გააზრებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უნარჩვევებს. მასწავლებლების მაგალითი გადამწყვეტია სკოლაში მშვიდი და საქმიანი გარემოს შესაქმნელად; სკოლაში ნორმალური ატმოსფეროს
დასანერგად ასევე გადამწყვეტია მოსწავლეებისათვის იმის ჩანერგვაც, რომ სკოლა მათი საკუთრებაა. მხოლოდ ამის გააზრებით შეიძლება მათ
უარი თქვან სასკოლო ინვენტარისა თუ შენობის განზრახ დაზიანებაზე, უხეში კონფლიქტების წამოწყებაზე და სხვა.
ადმინისტრაციული ზომები, რომლებსაც სკოლა იყენებს მოსწავლეებისადმი დისციპლინური ღონისძიებების გატარებისთვის დადგენილია
ისე, რომ მოსწავლეთა ღირსება არ შეილახოს. მოსწავლეების დისციპლინას უზრუნველყოფს დისციპლინის კოორდინატორები საფეხურების
მიხედვით.ასევე სკოლაში შექმნილია დისციპლინური კომიტეტი.დისციპლინას უზრუნველყოფენ მანდატურები და მორიგე
მასწავლებლები(დანართი.მორიგეობის სია).ასევე სკოლაში შექმნილია უსაფრთხოების მონიტორინგის სამსახური

5.6. მოსწავლეთა ჩართულობა
სკოლის საგანმანათლებლო პროცესი მოითხოვს მოსწავლეების მხრივ განსაკუთრებულ აქტიურობას. ეს გულისხმობს მოსწავლეების მიერ
არა მხოლოდ აქტიურ მონაწილეობას განათლების მიღების პროცესში, არამედ თანატოლების სწავლის პროცესში მონაწილეობასაც.
გაკვეთილზე ჯგუფური მუშაობისას, პროექტებში მონაწილეობისას, წარმოდგენების დაგეგმვისა თუ განხორციელებისას მოსწავლეები
ერთმანეთს ეხმარებიან სხვადასხვა კონცეფციის უკეთესად გაგებაში, უნარ-ჩვევების დაუფლება-განვითარებაში და დამოკიდებულებების
ჩამოყალიბებაში. შესაბამისად, მოსწავლეების გაკვეთილებზე დასწრების უზრუნველყოფა სკოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
საზრუნავია.მოსწავლეები გაერთიანებული არიან სხვადსხვა პროექტებში,წრეებსა და კლუბებში რაც ხელს უწყობს მათ ცნობიერების
ამაღლებას სხვადასხვა მიმართულებით.სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს უფასო და ფასიან წრეებს.

5.7
5.7. აქცენტი პიროვნული ღირსებების განვითარებაზე
სკოლაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთი ღირებულებების განვითარებას, როგორიცაა ღირსება, სამართლიანობა,
ურთიერთპატივისცემა, სხვისი აზრის მოსმენა და აღიარება. მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ დიდი ყურადღება ექცეოდეს ისეთი სენის
აღმოფხვრას, როგორიცაა პლაგიატობა (ანუ სხვისი აზრების მითვისება). სკოლაში უნდა შეიქმნას ისეთი სასწავლო ატმოსფერო, სადაც
სხვისი აზრების, მოსწავლისა თუ მასწავლებლის, მეცნიერისა თუ მწერლის აზრების საკუთრად გასაღება სირცხვილად ითვლებოდეს.
მოსწავლემ უნდა გაიაზროს, რომ სხვისი ნაშრომის მითვისება და საკუთარ მიღწევად გამოცხადება ისეთივე ქურდობაა, როგორც სხვისი
ნივთის მითვისება.
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სავალდებულო,
სავალდებულო, არჩევითი და ფაკულტატური საგნები
6.1.სა
6.1.სავალდებულო
სავალდებულო საგნები
1. სავალდებულო საგანი ქართული ენა და ლიტერატურა (ისწავლებაი
ისწავლებაიI-XII კლასებში);
კლასებში);
სახელმწიფო ენის შესწავლამ მოზარდს უნდა განუვითაროს ძირითადი საკომუნიკაციო უნარები (წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი)
საქართველოს სახელმწიფო ენაზე.
2. სავალდებულო საგანი მათემატიკა ისწავლება I- XII კლასები I- Vკლასში 6საათი
VI-7სთ ,VII-7სთ,VIII-,XI-7სთ,XIIსთ5სთგათვალისწინებულია მათემატიკის სწავლების ძირითადი მიზანია მოზარდში ანალიტიკური, ლოგიკური, სისტემური და სიმბოლური
აზროვნებისა და კვლევის უნარ-ჩვევის გამომუშავება. მათემატიკის სწავლამ მოსწავლეს უნდა შესძინოს ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც მას
დაეხმარება ცხოვრებისეული, პრაქტიკული პრობლემების გადაჭრაში. აქედან გამომდინარე, სწავლებისას მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა იმ
მათემატიკური მეთოდების გამოყენებას, რომელის ეხმარება მოზარდს გარემომცველი სამყაროს შემეცნებისას სოციალურ-ეკონომიკური თუ ტექნიკური
პროცესების მართვისას, საყოფაცხოვრებო თუ მეცნიერული პრობლემების გადაჭრისას. გარდა ამისა, მათემატიკის სწავლებისას, ძირითადი ფოკუსი
გადატანილია როგორც პრაქტიკული ასევე მეცნიერული ხასიათის პრობლემების გადაჭრაზე და მათემატიკისადმი მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდაზე.

3. უცხოური ენები (ინგლისური ისწავლება I -XII კლასებში);
კლასებში);
უცხოური ენების სწავლებამ მოსწავლეს უნდა განუვითაროს სახელმწიფო ენასთან ერთად სულ მცირე ორ ენაზე კომუნიკაციის უნარი. ამ
საგნობრივი ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, მოსწავლეებმა შეძლონ წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია უცხოურ
ენაზე/ენებზე. ძირითადი ყურადღება უნდა მიექცეს შეძენილი ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარის განვითარებას.
ა)ინგლისური ენა
ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესში გაძლიერებულად ისწავლება ინგლისური ენა.საგნის სწავლების საათობრივი ბადე განსხვავდება
ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი საათობრივი ბადისგან,კერძოდ I- --VI-6,VII-,XII-7საათი(იხ.სკოლის საათობრივი ბადე).ინგლისური
ენის გაძლიერებულად სწავლების მიზნები გამომდინარეობს სკოლის მისიიდან და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიერ დასახული მიზნებისა
და ამოცანებისაგან.საშუალო საფეხურის მოსწავლეემა უნდა შეძლონ ევროსაბჭოს მიერ განსაზღვრული ენის ფლობისB1და B2 (ზღვრული
განვითარებული)დონის დაძლევა და ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო
სერტიფიკატის(PET,TOEFL,IELTS,FCE)მოპოვება. ).ქართულ=ამერიკულმა სკოლა პროგრესმა 2018-2019 სასწ.წელს მოიპოვა ამერიკული
აკრედიტაცია რამაც განაპირობა ინგლისური ენის გაღრმავებული სწავლება.მოსწავლეებს საშუალება აქვთ ქართულ ატესტატის გვერდით
ასევე მოიპოვონ ამერიკული დიპლომი.
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ინგლისური ენის გაძლიერებულ სწავლებას აქვს როგორც აღმზრდელობითი,ისე საგანმანათლებლო მიზნები და ამოცანები,მოსწავლეები
შეიძენენ სხვადსხვა ტიპის ენობრივ ცოდნას,განავითარებენ უნარ-ჩვევებს და ჩამოუყალიბდებათ დამოკიდებულებები როგორც საკუთარი
ასევე ენობრივად და კულტურულად განსხვავებული სამყაროსადმი.
ბ)რუსული-.სკოლამ
გაითვალისწინა მშობელთა თხოვნა და რუსული როგორც დამატებითი სავალდებულო საგანი ისწავლებაIII კლასიდან.
ბ)რუსული
ბ)გერმანული-მეორე
უცხო ენა ისწავლებაVკლასიდან.სკოლა აქტიურად თანამშრომლობს გოეთეს ინსტიტუტთან და 2015-2016 წელს ის გახდა
ბ)გერმანული
გოეთეს ინსტიტუტის პარტნიორი საერთაშორისო გამოცდების ჩატარების მხრივ ამიტომ გერმანული ისწავლება კვირაში 3საათი.სკოლას ასევე
გაფორმებული აქვს მემორანდუმი მიუნსტერის უნივერსიტეტის პედაგოგიურ ფაკულტეტთან, წელიწადში ორჯერ 2თვით ჩამოდიან
მიუნსტერის უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის კურსდამთავრებულები და პრაქტიკას გადიან ქართველ პედაგოგებთან ქართულამერიკულ სკოლა პროგრესში.
უცხოური ენის საგნობრივი სტანდარტები შედგენილია ენის ფლობის დონეების მიხედვით
4.საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა) საქართველოს და მსოფლიო ისტორია
ბ)გეოგრაფია
გ)სამოქალაქო განათლება
საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებლობის
გრძნობის მქონე მოქალაქის აღზრდას; მიაწოდოს მოსწავლეს ინფორმაცია მშობლიური გარემოს შესახებ; დაეხმაროს მას, განსაზღვროს
მშობლიური ქვეყნის ადგილი მსოფლიო ისტორიულ და გეოგრაფიულ პროცესებში; ჩამოაყალიბოს იგი პატრიოტ და ჰუმანურ ადამიანად.
ამასთან, საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში შემავალი საგნების სწავლებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლეებში
სამოქალაქო ღირებულებების გამომუშავებისთვის.
5. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:
საგნები:
ა) ფიზიკა (ისწავლება VIIVII-XI კლასებში);
კლასებში);
ბ) ქიმია (ისწავლებაVII
ისწავლებაVIIVII-XI კლასებში)
კლასებში);
გ) ბიოლოგია (ისწავლება VIIVII-XI კლასებში);
კლასებში);
საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მთავარი მიზანია, აზიაროს მოსწავლე მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს მას კვლევის
უნარ-ჩვევები, რაც მოსწავლეს საშუალებას მისცემს შეიცნოს სამყარო, ჩაერთოს საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში, იგრძნოს
პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის, საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ.
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საგნების სწავლებისას მოსწავლეს საშუალება ეძლევა გაიაზროს საბუნებისმეტყველო დარგში მუშაობის თავისებურებანი, აღნიშნული
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მნიშვნელობა სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესისათვის. სწავლების პროცესში
გამომუშავებული
სპეციფიკური უნარ-ჩვევებიდან მნიშვნელოვანია: დამოუკიდებელი აზროვნების უნარის გაღრმავება, რათა მოსწავლემ შეძლოს საკუთარი ან
სხვათა მონაცემებით მანიპულირება, ახალი ან შეცვლილი სიტუაციის შედეგების წინასწარ განჭვრეტა, ჰიპოთეზის გამოთქმა,
ექსპერიმენტული მოდელის შექმნა; პროექტის მომზადება, წარმართვა და დაცვა ფართო აუდიტორიის წინაშე.
6. ესთეტიკური აღზრდის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:
საგნები:
ა) სახვითი და გამოყენებითი
გამოყენებითი ხელოვნება (ისწავლება I -IX კლასებში);
კლასებში);
ბ) მუსიკა (ისწავლებაი
ისწავლებაიI-IX კლასებში);
კლასებში);
ესთეტიკური აღზრდის საგნობრივი ჯგუფის მიზანია, განუვითაროს მოსწავლეებს ხელოვნების ნიმუშების აღქმის, შეფასებისა და შექმნის
უნარები; დაეხმაროს მათ ხელოვნების უნივერსალური ენის შესწავლასა და მისი საშუალებით ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ
ფასეულობებთან ზიარებაში.
7. სავალდებულო საგანი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (ისწავლება I-XII კლასებში)
კლასებში);
ფიზკური აღზრდა და სპორტის სწავლების მიზანია, ჩააბას მოსწავლე ფიზიკურ აქტივობებში და ამ გზით შეუწყოს ხელი მის ფიზიკურ
განვითარებას, ასევე, საგნის სწავლების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია მოსწავლემ გააცნობიეროს ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობა ადამიანის
ცხოვრებაში.
სსსმ მოსწავლეები
სპორტის გაკვეთილებსა და სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობენ მათთვის შემუშავებული
ინდივიდუალური
სასწავლო
გეგმის
შესაბამისად.სკოლა
მოსწავლეებს
სთვაზობს
აირჩიონ
მათთვის
საინტერსო
მიმართულება:კალათბურთი,აერობიკა,წადრაკი,მაგიდის ჩოგბურთი,ფრენბურთი.
8.სავალდებულო
8.სავალდებულო საგანი ბიზნესს უნარები
ბიზნეს
უნარების
პროგრამებით
სწავლების
მიზანია, მოსწავლეებს ადრეული ასაკიდან განუვითაროს ისეთი უნარ–
ჩვევები, როგორებიცაა: კრიტიკული აზროვნება, გადაწყვეტილების მიღება, პრობლემის გადაჭრა, ლიდერობა, დაგეგმვა და სხვა.ბიზნესს
უნარების ისწავლება-მე-2-5კლასებში.

6.2. არჩევითი საგნები
ეროვნული სასწავლო გეგმიდან გამომდინარე სკოლამ აირჩია შემდეგი არჩევითი საგნები1)Xკლ-ამერიკისმცოდნეობა,მეწარმეობაXI-ეკონომიკა
საგნები
XII-სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა.

6.3.
6.3. „აბიტურის საათი“
საათი“
125

სავალდებულო და არჩევითი საგნების გარდა მეთერთმე-მეთორმეტე კლასის საათობრივ ბადეში გათვალისწინებულია ე.წ. „აბიტურის
საათები“.მოსწავლებს სკოლა სთავაზობს მომზადებას ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის იმ საგნებში რომელშიც ბარდება ეროვნული
გამოცდები.

ინფორმაციული
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩართვის ხარისხი სასწავლო პროცესში არის მნიშვნელოვანი.ისტ ისწავლებაIVIIჩათვლით. -კვირაში1სთ.მიზნად ისახავს გააღვივოს მოსწავლეთა ინტერესი და მოტივაცია ინფორმაციული საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების მიმართ.მოსწავლეს უნდა შეძლოს ისტ-ის სწავლისას შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების გადატანა სხვა საგნების
კონტექსტში და ინტეგრირებულ გაკვეთილებზე მათი აქტიური გამოყენება.ინფორმატიკაზე დასწრება აუცილებელია
სწავლების მიზანია ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში მედია და ციფრული წიგნიერების დონის ამაღლებას; დაეხმაროს მათ სხვადასხვა
დარგისათვის სპეციფიკური ტექნოლოგიების დაუფლებაში და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების
განვითარებაში, როგორც სხვადასხვა საგანთან ინტეგრირებული სწავლებისას, ასევე ცალკე სწავლების გზით.

პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციები
.სასწავლო გეგმის
გეგმის პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციები
ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისა და საზოგადოებრივი მოთხოვნების გათვალისწინებით, სასკოლო სასწავლო გეგმა გამოყოფს
იმ პრიორიტეტულ გამჭოლ კომპეტენციებს, რომელთა ფლობა გადამწყვეტია თანამედროვე სამყაროში თვითრეალიზებისა და სათანადო
ადგილის დამკვიდრებისათვის.
პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციების დასაუფლებლად აუცილებელია სასწავლო პროცესში
საგანთშორისი კავშირების დამყარება. მასწავლებელმა ხელი უნდა შეუწყოს მოსწავლეს, რომ მან ერთ რომელიმე საგანში შეძენილი ცოდნა და
გამოცდილება სხვადასხვა შინაარსობრივ კონტექსტში გადაიტანოს და გამოიყენოს. პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციებია:
ა) წიგნიერება. ტრადიციული გაგებით, სიტყვა "წიგნიერება" გულისხმობს კითხვის, წერის, მოსმენისა და ლაპარაკის მიზნით ენის გამოყენების
უნარს. დღეს ამ ცნების შინაარსი გაცილებით მეტს მოიცავს; თანამედროვე გაგებით, წიგნიერება არის ცვალებად კონტექსტში კითხვის, წერის,
ინფორმაციის დამუშავების, იდეებისა და მოსაზრებების გამოთქმის, გადაწყვეტილების მიღებისა და პრობლემების მოგვარების უნარი იმ
ცოდნის საფუძველზე, რომელსაც ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში იძენს;
ბ) მედიაწიგნიერება. საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად, თანამედროვე სამყაროში, ტრადიციულ ტექსტებთან ერთად,
მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა მულტიმედიურმა ტექსტებმა – ტექსტებმა, რომლებიც ერთდროულად იყენებს ენობრივ, ხმოვან და
ვიზუალურ საშუალებებს. გარდა ამისა, თანამედროვე მსოფლიოში მედია ყველაზე მძლავრი კულტურული იარაღია, რომელმაც ადამიანის
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ცხოვრების ყველა სფერო მოიცვა. ამიტომ, აუცილებელია მოსწავლემ შეძლოს, ერთი მხრივ, ამ ახალი სტილისა და მრავალგვარი ფორმის
მულტიმედია ტექსტების აღქმა-გააზრება, ინტერპრეტირება, გამოყენება და შექმნა, მეორე მხრივ, მედია სამყაროში ორსაკომუნიკაციო და
ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ წიგნიერების ცნება კიდევ უფრო გააფართოვა. გ) ციფრული წიგნიერება (იგივეა, რაც
კომპიუტერული წიგნიერება).
წიგნიერება). თანამედროვე მსოფლიოში უწყობს შემოქმედებითი და ინოვაციური მიდგომების გამომუშავებას მოსწავლეებში;
დ) რაოდენობრივი წიგნიერება. რაოდენობრივი წიგნიერება არის იმ უნარ-ჩვევების ერთობლიობა, რომელთა დაუფლება მოსწავლეს
უადვილებს რიცხვის არსის გააზრებას, რაოდენობის სხვადასხვა ხერხით გამოსახვას, რიცხვებს შორის მიმართებების გაგებას, რაოდენობათა
შედარებას. ეს უნარ-ჩვევები მოსწავლეს სჭირდება არა მხოლოდ მათემატიკის, არამედ სხვა საგნების შესასწავლადაც;
ე) ეკოლოგიური წიგნიერება. ეკოლოგიური წიგნიერება გულისხმობს გარემოსადმი ადამიანის ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას,
რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსწავლემ უნდა გააცნობიეროს პირადი პასუხისმგებლობა გარემოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, შეძლოს
მონაწილეობა მის დაცვასა და აღდგენაში;
ვ) მრავალენობრივი (პლურილინგვური) კომპეტენცია.
კომპეტენცია. მრავალენობრივი კომპეტენცია არის ადამიანის შინაგანი უნარი, დაეუფლოს და
გამოიყენოს ენა/ენები. ნებისმიერ საგანში ცოდნასა და უნარებს მოსწავლე ენობრივი აქტივობების საშუალებით იძენს. შესაბამისად, ყველა
საგანს შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს მოსწავლის მრავალენობრივი კომპეტენციის განვითარებაში;
ზ) სემიოტიკური კომპეტენცია. სემიოტიკური კომპეტენცია არის ვერბალური და არავერბალური (რუკის, დიაგრამის, სქემის, ნახატის,
მელოდიისა და სხვ.) საშუალებით გადმოცემული ინფორმაციის გააზრებისა და ინტეპრეტირების, საკუთარი ნააზრევისა და განცდილის
სხვადასხვა საშუალებით გადმოცემის უნარი; ინფორმაციის ნიშანთა ერთი სისტემიდან მეორეში გადატანის (მაგ. სიტყვიერ ტექსტში ან
მუსიკალურ ნაწარმოებში გადმოცემული აზრის ილუსტრაციით გამოხატვის, სიტყვიერი ტექსტისა და ნახატის ერთმანეთთან დაკავშირების,
სიტყვიერად გადმოცემული ინფორმაციის დიაგრამის სახით წარმოდგენისა და ა.შ.) უნარი;
თ) სწავლის სწავლა. სწავლის სწავლა არის სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად მართვის უნარი. მასწავლებელმა უნდა მიმართოს მოსწავლის
ყურადღება სწავლის პროცესზე, მის მიმდინარეობაზე; დაეხმაროს მოსწავლეს იმ ფაქტორებისა და პირობების გაცნობიერებაში, რომლებიც
აფერხებს ან ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის მსვლელობას; აღმოაჩენინოს ის ხერხები და მიდგომები, რომლებიც აუმჯობესებს სწავლის
შედეგებს და გამოუმუშავოს სწავლის სტრატეგიების დამოუკიდებლად გამოყენების უნარი;
ი) სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენცია. სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენცია გულისხმობს სამოქალაქო ცხოვრებაში
ინტეგრირებისათვის აუცილებელი ისეთი უნარებისა და ღირებულებების ჩამოყალიბებას, როგორებიცაა: კონსტრუქციული თანამშრომლობა,
პრობლემების მოგვარება, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება, გადაწყვეტილების მიღება, შემწყნარებლობა, სხვისი უფლებების
პატივისცემა, დემოკრატიული პრინციპების აღიარება და სხვა.
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ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/ გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო
და სააღმზრდელო მომსახურება
დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების მიზნები და ამოცანები
დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების მიზნებია:
მიზნებია:
დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება ხელს უწყობს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისა და შესაბამისად,
ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას.
1) ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების განხორციელების ხელშეწყობა;
2) მოსწავლეთათვის ინტელექტუალური პოტენციალის თვითრეალიზება;
3) მოსწავლეთა თვალსაწიერის გაფართიებისათვის სათანადო პირობების შექმნა;
4) არჩევანის თავისუფლების ხარისხის გაზრდა;
5) არასაბიუჯეტო თანხების მოზიდვა.
დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ამოცანებია:
ამოცანებია:
ა) სკოლის მოსწავლეებისათვის, ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო
მომსახურების ფარგლებში (შემდგომში „სტანდარტზემოთ მომსახურება“ – შიდასასკოლო ბ. სასკოლო სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებული
საგანმანათლებლო მომსახურების პროგრამების ფარგლებში სკოლის ადმინისტრაციის მიერ სათანადო სერვისების მმართველი ჯგუფის
შექმნა, რომლის შემადგენლობაშიც შევლენ: პროგრამის დირექტორი, პროგრამის კოორდინატორები, პროგრამის ადმინისტრატორი,
ფინანსური მენეჯერი, .
პროგრამის ხელმძღვანელების შერჩევა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მათთან ხელშეკრულების გაფორმება.
ვ) სკოლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სტანდარტზედა მომსახურების ფასიანი პროგრამების ფარგლებში, ყველა
მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან ხელშეკრულების გაფორმება.
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.დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო
მომსახურების სახეები და ჩამონათვალი.
ჩამონათვალი.
1)დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ფარგლებში სასკ
სასკოლო სასწავლო გეგმის მიხედვით განისაზღვრა შემდეგი დამატებითი
საგნების სწავლება ინგლისურ ენაზე:1.ტექნიკური
და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლება მათემატიკა და საიენს(საბუნებისმეტყველო
ენაზე
მეცნიერებები) ინგლისურ ენაზე- დაწყებით-საბაზო და საშუალო საფეხურზე.მოსწავლეებს აქვთ საშუალება თვითონ აირჩიონ მათთვის
საინტერესო საგნის შესწავლა,
2/თანამედროვე სამყაროში ანუ ცოდნის საზოგადოებაში,ინგლისური ენის ცოდნის აუცილებლობა უდავო ფაქტია.მათემატიკისა და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ინგლისურ ენაზე სწავლა მოსწავლეს აყენებს დამატებითი ამოცანების წინაშე,შეძლოს როგორც
ენობრივი,ისე აკადემიური და პროფესიული მიზნებისთვის გამოყენება.მოსწავლეები ემზადებიან ეროვნული და საერთაშორისო
ოლიმპიადებისთვის,პროექტებისთვის,კონკურსებისთვის . საგნობრივ პროგრამა თან ერთვის.
3.სკოლაში გაგრძელდება მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამა.
4.ჯეოკლუბის მიზანია: აზიაროს მოსწავლე გარე სამყაროს კვლევა-ძიების, ჯანსაღი და უსაფრთხო ცხოვრების წესის დაუფლებას,
ჩამოუყალიბოს გარემოზე ზრუნვის უნარ-ჩვევები, ბუნების დაცვის საქმეში საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრების უნარი.
სკოლის ერთ-ერთი მოწინავე მიმართულებაა STEM -აკადემია .აკადემიის მიზანია ცოდნის პასიური მიღებიდან მოსწავლე
ჩამოყალიბდეს აქტიურ შემმეცნებლად, რომელიც შეძლებს, მიღებული ცოდნა გამოიყენოს, როგორც პროფესიული წარმატებისთვის,
ასევე საზოგადოების სასიკეთოდ.ინგლისური ენაზე საბუნებისმეტყველო და ტექნიკური საგნების სწავლა ხელს უწყობს მოსწავლემ
სრულად დაეუფლოს და რეალიზება გაუკეთოს მის ცოდნას აღნიშნულ დარგში. (პროგრამა თან ერთვის)
5.ინტელექტუალური კლუბი “რა? სად? როდის?” მიზანი: აწარმოოს კლუბის წევრთა საკვლევაძიებო და სასარგებლო მუშაობა.
საინტერესო მასობრივი ღონისძიებების და სხვადასხვა ინტელექტუალური თამაშების: “ყველაზე ჭკვიანი”, “სასკოლო ეტალონი”,
“რა? სად? როდის?” ორგანიზება.
6.ლიტერატურისა და ფილოსოფიის კლუბი(ბათუმი) კლუბის მუშაობა წარიმართება სხვადასხვა მიმართულებით: ლიტერატურული
საღამოების გამართვა, საინტერესო ფილმების ნახვა და განხილვა, ცნობილი ადამიანების სტუმრად მოწვევა, მოსწავლეთა
ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვებისა. ამ საღამოების ორგანიზებაში ფინანსური მხარდაჭერა მოხდება სკოლის ბიუჯეტიდან.
შიდასასკოლო სერვისების ფარგლებში, სკოლის მენეჯმენტი მომხმარებელს სთავაზობს დამატებითი საგანმანათლებლო და
სააღმზრდელო მომსახურების შემდეგ ჩამონათვალს: დანართი #11.დამატებითი
საგანმანათლებლო მომსახურეობის პროგრამები/
#11
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კურსის
ხანგრძლიობა

კლასები

10თვეE

I-XII

10 თვე

VII-VIII-IX-X-XI-XII

10 თვე

I-XII

10 თვე

VII-XII

10 თვე

I-VIII

10 თვე

I-IX

10 თვე

I-IX

10 თვე

VII-XII

10თვე

I-XII

10თვე

VII-XII

11 კალათბურთის წრე

10თვე

VII-XII

12 ლიტერატურისა და ფილოსოფიის კლუბი.

10თვე

VII-VIII-IX-X-XI-XII

გოეთეს ინსტიტუტის საერთაშორისო
გამოცდებისთვის მოსწავლეთა
მომზადება(FIT IN DEUTSCH)

10თვე

#
1

სერვისის დასახელება

STEM-აკადემია

2
3
4

სამოქალაქო კლუბი
უცხო ენების კლუბი(გერმანული
რუსული)
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ჯეოკლუბი(გეოგრაფია)
კემბრიჯის საერთაშორისო
გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსს
PSAT /SAT (საერთაშორისო
/საუნივერსიტეტო გამოცდებისთვის
მოსამზადებელი კურსი
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თან ერთვის
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14

დებატ კლუბი-

თან ერთვის

ქართლქართლ-ამერიკული სკოლა პროგრესის სასკოლო სასწავლო გეგმის ორიენტირები:
ორიენტირები
• ორიენტაცია ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში აღწერილ იდეალებზე;
• ორიენტაცია შედეგზე და შედეგების დემონსტრირებაზე;
• ორიენტაცია სასწავლო პროცესის ერთიანობაზე;
• ორიენტაცია თითოეულ მოსწავლეზე;
• ორიენტაცია მასწავლებლების პროფესიონალიზმზე;
• ორიენტაცია რესურსების ეფექტურ გამოყენებაზე;
• ორიენტაცია სწავლების მეთოდოლოგიის მრავალფეროვნებაზე.
შეფასების საკუთარი ფორმების შემუშავება -გაგრძელდეს სემესტრული ჩათვლა-რეიტინგული წერების პრინციპი, რომელიც ხელს შეუწყობს
მოსწავლეების მობილიზებას და აამაღლებს სწავლების ხარისხს; ცოდნის კონტროლის ფორმების ოპტიმიზაცია, გამჭვირვალობა
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მასწავლებელს, მოსწავლესა და მშობელს შორის ნდობის განმტკიცებას.
საგაკვეთილო პროცესის მოდერნიზაცია -ახალი ტიპის გაკვეთილების დამკვიდრება: პროექტ-გაკვეთილების; ინტეგრირებული, გაკვეთილი131

პრეზენტაცია, გაკვეთილები ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით. დისტანციური სწავლების მეთოდის დანერგვა.
მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლა - ჩატარდეს პერიოდული მონიტორინგები და საჭიროების შემთხვევაში დროულად მოხდეს
მდგომარეობის გამოსწორება.
შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების ჩაბმა კონკურსებში, სასწავლო ოლიმპიადებში, სამეცნიერო კონფერენციებში,
გამოფენებში,
როგორც მოსწავლეთა ასევე პედაგოგთა მიერ მიღწეული შედეგებისა და წარმატებების საჯაროდ წარმოჩენა. მათი განთავსება სკოლის ვებ
გვერდზე. ხელის შეწყობა პრესაში, ტელევიზიითა თუ რადიოთი წარმოსაჩენად.
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სწავლაწავლა- სწავლების მონიტორინგი
სკოლის საწავლო გეგმის მონიტორინგი და შეფასება ხორციელდება მთელი წლის მანძილზე, ამ მიზნით სკოლაში შექმნილია ხარისხის
მართვის ჯგუფი . ჯგუფის შემადგენლობაში შედის სკოლის დირექცია, კათედრის გამგეები. შედეგების შეფასების განხილვაში მონაწილეობენ
პედაგოგები,შეფასების შედეგების განხილვისას მიღებული დასკვნები საფუძვლად ედება მომდევნო სასწავლო წლის პრიორიტეტების
განსაზღვრას. მონიტორინგისა და შეფასების მიზანია მიღებული შედეგების გაუმჯობესება, სწავლა/სწავლების პროცესში აღმოჩენილი სუსტი
და ძლიერი მხარეების ანალიზი და მათზე დროული და ადეკვატური რეაგირება. მოწმდება და ფასდება: მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები,
მასწავლებლის სწავლების მეთოდები და საკლასო მენეჯმენტი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, შეფასების კრიტერიუმები და
პრინციპები,სკოლის სასწავლო გეგმის ადეკატურობა ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან, სახელმძღვანელოების ეფექტურობა, მოსწავლეთა
დისციპლინა, სკოლის ფიზიკური გარემო. შეფასების მთავარი პრინციპია: სამართლიანობა, გამჭვირვალობა, სასკოლო საზოგადოების
ჩართულობის უზრუნველყოფა. ფორმალური და არაფოორმალური შეფასების ტიპები და ინსტრუმენტები: კლასის დამრიგებლის ანგარიში,
კათედრის ხელმძღვანელის ანგარიში, კითხვარები, მოსწავლის აკადემიური მოსწრების ანლიზი, დაკვირვება, მოსწავლეებთან,
მასწავლებლებთან, მშობლებთან გასაუბრება.(იხ.დანართები#12
დანართები#12კითხვარები)ადმინისტრაცია
ახორციელებს გაკვეთილებზე მიზნობრივ
დანართები#12
დასწრებებს. მონიტორინგის ჯგუფში გაერთიანებულია როგორც დირექციის წარმომადგენელი, ასევე კათედრის ერთ-ერთი წევრი
(შესაძლებელია ეს იყოს კათედრის თავმჯდომარე)
მიზნობრივი დასწრების შესახებ მასწავლებელი უნდა იყოს გაფრთხილებული გაკვეთილის დაწყებამდე არანაკლებ 10წუთისა.
თითოეულ მასწავლებელზე დირექცია აწარმოებს გაკვეთილის შეფასების ჟურნალს.
სკოლის მონიტორინგის ჯგუფის მიერ ასევე ხდება წლის მასწავლებელთა გამოვლენა.ამისთვის კი შემუშავებულია მასწავლებელთა
შეფასების კრიტერიუმები.სკოლის
pedagogTa მუშაობის Sefasebა
Sefasebა
ქართულქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესი

მიზანია:
მასწავლებლის შეფასება, მათი პროფესიული კომპეტენციის ამაღლება, უწყვეტი პროფესიული განვითარება და დაწესებულებაში ქართულამერიკული სკოლა პროგრესის სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ერთიანი ინტეგრირებული სისტემის შექმნა.

მასწავლებელტა შეფასების ძირითადი პრინციპებია
პრინციპებია:
შეფასების ობიექტურობა, მონიტორინგი, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა;
პროფესიულ საჭიროებათა სანდოდ განსაზღვრის აუცილებლობა.
შესაძლებლობების მიხედვით შეფასების დიფერენცირებულობა და არჩევანის თავისუფლება.

ურთიერთპატივისცემა, თანამშრომლობა და მხარდაჭერა.
ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინება და თავისებურებების მრავალმხრივად შეფასება;

სავალდებულო აქტივობები როემელ
როემელიც
ელიც უნდა შეასრულოს მასწავლებელმა ერთი წლის განმავლობაში

სავალდებულო
1) თემატური გეგმა _

(წლიური)

2) გაკვეთილის გეგმა _ 5(სასწავლო წლის განმავლობაში)
3) ღია ან სამოდელო გაკვეთილი _

3

(სასწავლო წლის განმავლობაში)

4) ტრენინგ-სემინარებზე დასწრება - 4 (სასწავლო წლის განმავლობაში)
5)მასწავლებლის ელექტრონული პორტფოლიოს/პროფესიული საქაღალდის წარმოება-წლის განმავლობაში-1
6)კათედრის შეხვედრებზე დასწრება და მონაწილეობის მიღება.-5(წლის განმავლობაში)
7გაკვეთილზე ურთიერთდასწრება და გამოცდილების გაზიარება.
8)შემაჯამებელი წერების ანალიზი-(რამდენიც არის თითოეულ საგანში)
9)სემესტრში,სწავლის შუალედში და წლის ბოლოს საგანში შედეგების ანალიზი და გაუმჯობესების გზები.
10)პროფესიული განვითარების ინდივიდუალური სამუშაო გეგმა-(სემესტრის და წლის)

დამატებითი აქტივობები
1) საერთაშორისო, შიდა და რეგიონალურ პროექტებში /კონფერენციებში მონაწილეობა
2) საკლასო/სასკოლო პროექტების შემუშავება და განხოციელება;
3) ღონისძიებების მოწყობა
4) სსსმ ინდივიდუალური პროგრამა
5) მოსწავლეთა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები (საჭიროების შემთხვევაში,თუ ასწავლის შესაბამის მოსწავლეს)
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6) სტატია;
7) პრეზენტაცია;
8) მეთოდური მასალის შექმნა და გაზიარება მასწავლებლებისათვის;
9) კონფერენციებიის ორგანიზება;
10) კონფერენციებში მონაწილეობა;
11) მოსწავლეთა მიღწევები
12) ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში.
პ.ს.დამატებით
პ.ს.დამატებით აქტივობებში არ არის განსაზღვრული რაოდენობა.მასწავლებელი თვითონ ირჩევს დამატებითი ატქივობებიდან რომელ
აქტივობას განხორციელებს თუმცა ჩამოთვლითაგან 4აქტივობა
4აქტივობა მაინც უნდა აირჩიოს.

მოკლე აღწერა:
სავალდებულო ნაწილში მოცემული საქმიანობების ნუსხა უცვლელია და სავალდებულოა ყველა მასწავლებლისათვის, ხოლო დამატებითი
აქტივობები იცვლება სკოლისა და მასწავლებლების საჭიროებიდან გამომდინარე.
მასწავლებელი თავად ირჩევს პროფესიული განვითარების გზას ინდივიდუალური საჭიროებების იდენტიფიცირების საფუძველზე. ასევე თავად
გეგმავს იმ საკლასო და კლასგარეშე აქტივობებს, რომელიც წარმოდგენილია როგორც აუცილებელ ასევე დამატებით ნაწილში.

1.

შეფასების პროცედურები:

2.

პედაგოგები სასწავლო წლის განმავლობაში მუშაობენ და აგროვებენ ზემოთ აღნიშნულ დაგროვებით სისტემით გათვალისწინებულ
დოკუმენტებს და ასახავენ ელექტრონულ პორტფოლიოში.

3.

მასწავლებლები

წლის

განმავლობაში

დირექტორის,კოლეგების,

კათედრის

ხელმძღვანელისა

და

შეფასების

ჯგუფისგან

იღებენ

რეკომენდაციებს საქმიანობის შეფასების რუბრიკების მიხედვით.
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4.

მასწავლებლები პროფესიული განვითარების ინდივიდუალურ გეგმაში ასახული საქმიანობების გასაუმჯობესებლად და მაქსიმალური
კრედიტების დასაგროვებლად ვალდებულნი არიან გაითვალისწინონ რეკომენდაციები და წლის ბოლომდე დახვეწონ საკუთარი
პროფესიული უნარები.

5.

სასწავლო წლის და სემესტრის განმავლობაში მოხდება მასწავლებელთა შეფასება კათედრის ხელმძღვანელების მიერ ზემოთჩამოთვლილი
კრიტერიუმების გათვალისწინებით შედეგების ანალიზს, კათედრის ხელმძღვანელები წარუდგენენ დირექტორებს ,რომლებიც თავის მხრივ
შეფასების კრიტერიუმების გათვალისწინებით შეარჩევენ წლის პედაგოგს/პედაგოგებს კათედრების მიხედვით.

მასწავლებელთა გამოვლენა და წახალისება:
მასწავლებელი რომელიც დააგროვებს მაქსიმალურ კრედიტ ქულებს დასახელდება როგორც“წლის საუკეთესო მასწავლებელი“ (კათედრების
მიხედვით)
გადაეცემა ბონუსი(ფულადი ჯილდო ),
სერთიფიკატი,დიპლომი
,დაუფინანსდება გაცვლითი პროგრამა, ტრენინგი,კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი.

ბიბლიოთეკ
ბიბლიოთეკა
სკოლის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეესაბამება სასკოლო სასწავლო გეგმას, ფონდი აერთიანებს 10 000 წიგნს, წიგნადი ფონდი
აღრიცხულია ბიბლიოთეკის საინვენტარო წიგნში, თითოეული წიგნი ანბანის და განყოფილების მიხედვით განლაგებულია თაროებზე. სკოლის
ბიბლიოთეკაში ირიცხება სკოლის სახელმძღვანელოები, ინგლისურენოვანი ლიტერატურა, სამეცნიერო და დამხმარე ლიტერატურა, პერიოდიკა
და სხვ. ბიბლიოთეკა მუშაობს დილის 9 საათიდან საღამოს 5 სააათამდე. ბიბლიოთეკას გააჩნია ინტერენეტში ჩართული კომპიუტერი.
ბიბლიოთეკას ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული მე-8 საქალაქო ბიბლიოთეკასთან, რომელიც გულისხმობს
ერთობლივად სხვადასხვა სახის საინფორმაციო, შემეცნებითი, საგანმანათლებლო და სასწავლო ღონისძიებათა ჩატარებას.(იხ.სკოლის
ბიბლიოთეკის სამუშაო გეგმა2019-2020სასწ.წ.დანართი#13)
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ექიმი.
1. სკოლას აქვს რესურსოთახი და ჰყავს ექიმი, რომელიც ამოწმებს საკლასო ოთახებში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობას, აკონტროლებს
და ყოველდღიურად ატარებს რეიდებს კლასების, დერეფნების, ბუფეტის, ტუალეტის სისუფთავის შემოწმების მიზნით და ყოველდღიურ ინფორმაციას აწვდის
დირექტორს.
2. თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს მოსამზადებელ სამუშაოებს სასწავლო წლის ნორმალურად დაწყებისათვის უზრუნველყოს საჭირო
წამლებით სამედიცინო ოთახი;
3. პედაგოგებს აძლევს რეკომენდაციები თუ, როგორ უნდა ისხდნენ ბავშვები მერხთან;
4. ეტაპობრივად ატარებს კლასებში მონიტორინგს მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ( რომელიც გულისხმობს: ფიზიკური
მონაცემების სიმაღლის, წონის, გულმკერდის გარშემოწერილობის შემოწმებას, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მოსმენით გამოკვლევას,
ტანადობის შემოწმებას და სკოლიოზის, ტერფმრუდობის, ბრტყელტერფიანობის აღმოჩენას, მხედველობის დარღვევების გამოვლენას) და
ინფორმაცია მიაწოდოს გენერალურ დირექტორს და მშობლებს;
5. საჭიროების შემთხვევაში, პირველად დახმარებას უწევს სკოლაში მყოფ ნებისმიერ პირს: დასაქმებულს, მოსწავლეს და სხვა.
6. ამყარებს მჭიდრო კონტაქტს საბავშვო პოლიკლინიკასთან;
7. იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე სწავლის პერიოდში იღებს ექიმის მიერ დანიშნულ წამალს, მშობლის განცხადების საფუძველზე სკოლის ექიმი იღებს
ვალდებულებას აკონტროლოს წამლის მიღების პროცესი.
8.

ყოველდღიურად აღრიცხავს სკოლის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობას სპეციალურ ჟურნალში;

9. სკოლაში ინფექციის გამოვლენის ან გავრცელების შემთხვევაში ახორციელებს აუცილებელი ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებას დაავადების
კერის ლიკვიდაციის მიზნით;
10. დირექტორს წარუდგენს წინადადებებს სკოლის სამედიცინო მომსახურების პროცესის სრულყოფის შესახებ.
11. ასრულებს სკოლის გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი დირექტორის ცალკეულ დავალებებს;(იხ ექიმის სამუშაო გეგმა.დანართი #12
ქართულ-ამერიკულ სკოლა პროგრესს აქვს საგაკვეთილო ცხრილისა და სასწავლო გეგმის შინაარსის ეფექტურობის შეფასების მექანიზმი, რითაც მოწმდება
თითოეული მოსწავლის პროგრესი და სწავლების ხარისხთან დაკავშირებული მონიტორინგისა და შეფასების შედეგები. ამ საქმიანობიდან მიღებული
ინფორმაცია არის სისტემატური და თანმიმდევრული, რითაც ხდება მთლიანად სწავლების ეფექტურობის შემოწმება.
სასწავლო პროცესის ადეკვატური შეფასებისათვის გენერალური და აღმასრულებელი დირექტორის,სასწავლო პროცესისი კოორდინატორების , ასევე კათედრის
ხელმძღვანელების აქტიური მონაწილეობით ამზადებს სარეიტინგო ტესტებს(ღია და დახურული კითხვებით ასევე იყენებს სხვადასხვა სახის კითხვარებს.ეს
შეიძლება იყოს საჯარო პრეზენტაციების ფორმები, გამოფენები, პორტფოლიოები,კათედრის ხელმძღვანელის ანგარიშები.მასწავლებელთა პორტფოლიოები

,აანალიზებს თითოეულ აქტივობას,მიღწეულ შედეგს ამ ფორმით სკოლა ადგენს სასწავლო გეგმის შეფასებას და სახავს სამომავლოდ
გაუმჯობესების გზებს.(იხ.სასკოლო-სასწავლო გეგმის შეფასებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მექანიზმის დოკუმენტი)
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სკოლაში შექმნილია ადამიანური რესურსების მართვის და ასევე შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტი/ რომელიც სამუშაო პროცესს
გამჭვირვალეს ხდის.გთხოვთ
ხდის.გთხოვთ იხ.დანართი/

დასკვნითი დებულება
დებულება
სასკოლო სასწავლო გეგმის მიხედვით სკოლის მუშაობა განსაზღვრულია ე.ს.გ.საფუძველზე.
სკოლის თითოეული სტრუქტურული რგოლის მუშაობის მაღალეფექტურობა დამოკიდებულია დაგეგმილი საქმიანობების დროულად
და ხარისხიანად შესრულებაზე.
სკოლის სასწავლო გეგმა უნდა შემუშავდეს ეროვნული სასწავლო გეგმისა და ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტის
საფუძველზე, თითოეული მოსწავლის შესაძლებლობის, მიზნისა და მიდრეკილების გათვალისწინებით.
სკოლის სასწავლო გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ეროვნული სასწავლო გეგმის ხუთი ძირითადი სიახლე, კერძოდ:
გათვალისწინებულია მოსწავლის ფიზიკური და ფსიქიკური შესაძლებლობები და ასაკის შესაფერისი ინტერესები;
სწავლა ნიშნავს არა ინფორმაციის შეძენას, არამედ ინფორმაციის, უნარ-ჩვევებისა და დამოკიდებულებების განვითარებას;
სწავლაში მოიაზრება არა ერთი კონკრეტული გზის გავლა, არამედ მასწავლებლისა და მოსწავლის მიერ ერთობლივად შერჩეული
ოპტიმალური ვარიანტის ძიება. სკოლას აქვს მეტი უფლებები, შესთავაზოს განსხვავებული გზები საკუთარ მოსწავლეებს;
მთავარი ორიენტირი ხდება არა ცოდნის ოდენობა, არამედ - ხარისხი. მნიშვნელოვანია არა მარტო ის, თუ რა ისწავლა მოსწავლემ, არამედ
როგორ ისწავლა და როგორ შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება.
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