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                               შეფასების  სისტემის  შიდა  ვერიფიკაცია 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულება 

      წინამდებარე დოკუმენტი ადგენს ჩარჩო დოკუმენტის საფუძვლზე შემუშავებული პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში შეფასების (ვერიფიკაციის) მექანიზმს.  ვერიფიკაციის 

მექნიზმი უზრუნველყოფს სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისობის შემოწმებას და 

კოლეჯი თავის საქმიანობას ახორციელებს წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული მექანიზმის 

შესაბამისად. 

მუხლი 2. შეფასების (ვერიფიკაციის) მექანიზმი 

ვერიფიკაცია არის დაწესებულებაში გამოყენებული შეფასების სისტემის სტანდარტით დადგენილ 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მექანიზმი (შეფასების სისტემის ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმი). 

1. კოლეჯი ვერიფიკაციას ახორციელებს სამი მიმართულებებით: 

• შეფასების გამოყენებული ინსტრუმენტის ვერიფიკაცია; 

• პროცესის ვერიფიკაცია; 

• მტკიცებულებების ვერიფიკაცია. 

2. ვერიფიკაციის მექანიზმი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

• შერჩევის მექანიზმი (რისკების სისტემა); 

• ვერიფიკაციის პროცესზე პასუხისმგებელი პირი; 

• ვერიფიკაციის განმახორციელებელი პირები; 

• ვერიფიკაციის პროცედურა ( დასკვნა, დასკვის განხილვა, სამოქმედო გეგმა და ა.შ). 

 

2.1 შერჩევის მექანიზმი (რისკების სისტემა) 

დაწესებულებას შემუშავებული აქვს რისკების სისტემა, რომლის მეშვეობითაც გამოავლენს რისკ-

ფაქტორებს. 

კერძოდ: 

დამწყები პროფესიული განათლების მასწავლებლის ფაქტორი; 

სანდო პროფესიული განათლების მასწავლებლის შერჩევითი პრინციპით შემოწმება (მუდმივად 

ფორმაში ყოფნის მიზნით); 

პრაქტიკული დავალებების სიმრავლე; 

ერთი ინსტრუმენტით, ერთდროულად შესაფასებელი სწავლის შედეგების რაოდენობა; 

საგანმანათლებლო სტანდარტის ცვლილება; 

სხვა. 



 

 

 

2.2 ვერიფიკაციის პროცესზე პასუხისმგებელი პირი.  ვერიფიკაციის განმახორციელებელი 

პირი/პირები. 

2.2.1. ხარისხის მართვის მენეჯერი - ვერიფიკაციის პროცესზე პასუხისმგებელი პირი,  ხელმძღვანე-

ლობს ვერიფიკაციის პროცესს, უზრუნველყოფს შეფასების პროცესის გამჭვირვალობის ვერიფიკაციას 

(შეფასების პროცესი და დადასტურების პირობები, მოთხოვნები, ასევე შეფასების შესახებ სხვა საჭირო 

ინფორმაცია წინასწარ არის ცნობილი ყველა შესაფასებელი პირისათვის), შეფასების რეგულაციის და 

პირობების ნაწილში შეფასების ინსტრუმენტების შესწავლით, შესაფასებელი პირის ინტერვიურებით, 

შესაძლებლობის შემთხვევაში შეფასების პროცესზე დასწრებით. 

2.2.2. ვერიფიკატორი (განათლება, დარგი) - ახდენს შეფასების ინსტრუმენტის ვალიდაციას  

(გამოყენებული შეფასების ინსტრუმენტი რელევანტურია იმ სწავლის შედეგის დადასტურებისათვის, 

რაც ფასდება. ასევე შეფასების გამოყენებული ინსტრუმენტი იძლევა სწავლის შედეგის შეფასების 

შესაძლებლობას ყველა კრიტერიუმის მიხედვით) , შეფასების ინსტრუმენტის შესწავლით და 

სანდოობის ვერიფიკაციას (განხორციელებული შეფასების შედეგები გამყარებულია სათანადო 

მტკიცებულებებით), მტკიცებულებათა შესწავლით 

2.2.3. სასწავლო პროცესის მენეჯერი - უზრუნველყოფს შეფასების პროცესის სამართლიანობის 

(შეფასების პროცესი ორგანიზებულია იმგვარად, რომ ის საშუალებას აძლევს შესაფასებელ პირს 

დაადასტუროს მიღწეული სწავლის შედეგები (მათ შორის შეფასების დრო, შეფასების გარემო, 

გამოყენებული მასალები, აღჭურვილობა და სხვა პირობები). ასევე შეფასებისას ყველა ერთნაირ 

პირობებში იქნა ჩაყენებული)), შეფასების რეგულაციის და პირობების ნაწილში შეფასების 

ინსტრუმენტების შესწავლით, შესაფასებელი პირის ინტერვიურებით, შესაძლებლობის შემთხვევაში 

შეფასების პროცესზე დასწრებით და ობიექტურობის  (ყველა შესაფასებელი პირი ერთნაირი 

შესრულების (შედეგების ) პირობებში ერთნაირად არის შეფასებული)  შეფასების მტკიცებულებისა და 

უწყისების შესწავლის გზით,  ვერიფიკაციას; 

 

2.3. ვერიფიკაციის პროცესი 

2.3.1 ხარისხის მართვის მენეჯერი სასწავლო წლის დასაწყისში (საშემოდგომო მიღება) ადგენს 

ვერიფიკაციის გეგმას შერჩევის მექანიზმის (რისკების სისტემა) შესაბამისად; (ირჩევს ვერიფიკაციის 

სამიზნე ინსტრუმენტს; შეარჩევს ვერიფიკატორებს;  ახდენს ვერიფიკატორების ინსტრუქტაჟს; შესამო-

წმებელ მტკიცებულებათა იდენტიფიცირებას;  შესამოწმებელი ინსტრუმენტისა და მტკიცებულებების 

გამოთხოვას)  

2.3.2. ვერიფიკაციის ჯგუფი ვალდებულია ვერიფიკაცია გეგმის შესაბამისად უზრუნველყოს თავისი 

ფუნქციების შესრულება; 

2.3.3. ჯგუფი ვალდებულია სამ თვეში ერთხელ წარმოადგინოს დასკვნა მისმიერ განხორციელებული 

საქმიანობის შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს გეგმაში ცვლილებები; 

2.3.4 დასკვნა უნდა იყოს ნათელი და სრულყოფილი. დასკვნაში ნათლად უნდა იკვეთებოდეს, თუ 

რამდენად იყო/არ იყო პროფესიული სტუდენტების შეფასება ვალიდური, სანდო, გამჭვირვალე, 

სამართლიანი და ობიექტური. იდენტიფიცირებული უნდა იყოს ყველა პრობლემური საკითხი. 



    

 

 

 

2.3.5. ვერიფიკაციის შედეგები გამოყენებული უნდა იქნას დაწესებულებაში სასწავლო 

პროცესის/პროგრამების გაუმჯობესების მიზნით; 

2.3.6. ვერიფიკაციის შედეგები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას პროფესიული სტუდენტის 

შემდგომი განვითარებისათვის; 

2.3.7. დაწესებულება დასკვნის განხილვის საფუძველზე შეიმუშავებს სამოქმედო გეგმას. სამოქმედო 

გეგმაში სრულყოფილად აისახება ყველა ის განსახორციელებელი აქტივობა რის განხორცილებასაც 

აპირებს დასკვნაში ასახული პრობლემატური საკითხების გადასაჭრელად. სამოქმედო გეგმაში ასევე 

ასახული იქნება: განხორციელების ვადები, შესრულების ინდიკატორები და საჭირო რესურსი. 


