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პროფესიული განვითარების სასკოლო პროგრამა  2018-2019 წ.წ.  

აქტი- 

ვობები 

 

                                               შინაარსი 

 

შესრულების 

დრო 

ანგარიშგებაზე       

პასუხისმგებელი 

 

მონიტორინგი 

1       2 3 4 5 

1. *სკოლის  საკადრო პოლიტიკის შემუშავება ადამიანური რესურსების მართვის ძირითადი 

კრიტერიუმებისა და სტრატეგიების გათვალისწინებით; 

სექტემბერი დირექტორი  

2. *აქტიური საკადრო პოლიტიკა  სკოლაში სერტიფიცირებული  და აკადემიური ხარისხის მქონე 

პედაგოგების მოზიდვისა და საკადრო რეზერვის ფორმირებისთვის; 

სექტემბერი დირექტორი  

3. *სკოლის მასწავლებელთა შესარჩევი კონკურსის წესის შემუშავება სექტემბერი დირექტორი 
 

 

4. *თანამშრომელთა შერჩევის საკონკურსო კომისიის დაკომპლექტება ისეთი კვალიფიკაციის და 

გამოცდილების მქონე  სერთიფიცირებული კადრებით, რაც უზრუნველყოფს კანდიდატთა შერჩევის 

პროცესის სამართლიანობას, გამჭვირვალეობას და მათი ცოდნისა და გამოცდილების სწორად 

შეფასებას; 

სექტემბერი დირექტორი 

 

 

5. სკოლის  swot ანალიზი სექტემბერი დირექტორი  

6. 

 

 

 

 

*სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს სასწავლო 

პროცესში მოსწავლის აქტიურ ჩართვას, ინოვაციური აზროვნების წახალისებას, საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიების ეფექტურ გამოყენებას და შეფასების ობიექტური, სამართლიანი და გამჭვირვალე 

სისტემის დანერგვას. 

სექტემბერი დირექტორი 

საინფორმაციო 

მენე- 

ჯერი. 

 

7. მასწავლებლობის მსურველი ახალგაზრდების ხელშეწყობა სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

დირექტორი  

8. *სკოლაში არსებული ადამიანური და პროფესიული რესურსების შესაბამისობაში მოყვანა სკოლის 

მისიასთან 

 

სექტემბერი 

დირექტორი 

ბუღალტერი 

 

9. სკოლის სტრუქტურის შექმნა სექტემბერი დირექტორი 

იურისტი 

 

10. *მასწავლებელთა შიდა სასკოლო შეფასების სისტემის დანერგვა. 

*შიდა სასკოლო შეფასების  სქემის მიხედვით ძირითადი კრიტერიუმების განსაზღვრა.   

*მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სასკოლო პროგრამის მონიტორინგი. 

*სადამრიგებლო  პროგრამების  მონიტორინგი; 

*კათედრების მუშაობის მონიტორინგი; 

*სტანდარტზევით მუშაობის მონიტორინგი; 

 

სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

 

 

დირექტორი 

 

11. *საგნობრივი კათედრების ფუნქციების გაძლიერება 

სამუშაო გეგმების შემუშავება და დამტკიცება, 

სექტემბერი დირექტორი 

კათედრის გამგე 
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კათედრის გამგეების არჩევნების ჩატარება. კათედრების დებულების შემუშავება და დამტკიცება. 

12. ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის გაცნობა სექტემბერი დირექტორი  

13. *სადამრიგებლო პროგრამის,დებულების შემუშავება და დამტკიცება. სექტემბერი ადმინისტრაცია  

14. ეროვნულ სასწავლო გეგმის მიხედვით შექმნილი სკოლის სასწავლო გეგმის , ერთწლიანი სამოქმედო 

გეგმის შექმნაში მონაწილეობის მიღება 

სექტემბერი დირექტორი  

15. *პედაგოგებისადმი მოთხოვნების ამაღლება ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ათვისებისა 

და უცხო ენების ცოდნისადმი; ამ მიზნით ინგლისური ენისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კურსების ორგანიზება სკოლაში;  

სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

ადმინისტრაცია  

16. მასწავლებელთა სახლთან კონსულტაციების გავლა სექტემბერი ადმინისტრაცია 

კათედრები 

 

17. შემაჯამებელი სამუშოს ფორმის შემუშავება სექტემბერი ადმინისტრაცია  

18. წიგნიერების ამაღლების მიზნით შესაბამისი პროგრამის შექმნა სექტემბერი ადმინისტრაცია  

19. *სკოლაში დასაქმებული თანამშრომლების ფუნქციების განსაზღვრა  და თანამდებობრივი 

ინსტრუქციების შემუშავება; 

სექტემბერი ადმინისტრაცია  

20. სკოლის შიგნით  მუდმივმოქმედი ტრენინგებისა და სემინარების ორგანიზება; სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

ადმინისტრაცია  

21. შეფასების რუბრიკების შემუშავება სექტემბერი დირექტორი  

22. პედაგოგების ურთიერთთანამშრომლობის სისტემის დანერგვა და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს 

დამკვიდრება სკოლაში.  

სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო 

დარგში 

 

23. *gamocdilebis gaziareba skolis SigniT, ასევე,სკოლის თანამშრომლობის გააქტიურება სხვადასხვა 

სკოლებთან გამოცდილებისა და მიღწევების გაზიარების  მიზნით; 

სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

დირექტორის 

მოადგილე 

სასწავლო 

დარგში 

 

24. *ადმინისტრაციის მიმართ პედაგოგების ნდობის ხარისხის ამაღლება. სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

კათედრები  
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25. *სერტიფიცირებული მასწავლებლების ფინანსური წახალისება. სექტემბერი დირექტორი  

26. *პერსონალის შრომითი მიღწევების ხელშეწყობა, აღიარება და დაფასება; სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

დირექტორი  

27. *პერსონალის სამუშაო დატვირთვის შესაბამისობა შრომის ადეკვატურ ანაზღაურებასთან; სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

დირექტორი  

28. *პერსონალისათვის მოსახერხებელი, უსაფრთხო და სასიამოვნო სამუშაო გარემოს შექმნა და მისი 

სისტემატური გაუმჯობესება; 

სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

დირექტორი  

29. *პედაგოგებს შორის მეგობრული ურთიერთთანამშრომლობის განვითარება; სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

დირექტორი 

კათედრები 

 

30. *სწავლებისა და აღზრდის საქმეში მასტიმულირებელი ბერკეტების მოძიება და გამოყენება 

,მოტივაციის გაზრდა ფინანსური და წახალისების სხვადასხვა ფორმებით.;ეროვნულ  სასწავლო 

ოლიმპიადებში;  სასწავლო-შემოქმედებით  კონფერენციებსა  და სხვადასხვა პროექტებში  

გამარჯვებულ  პედაგოგთა  პრემირება. 

სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

დირექტორი 

კათედრები 

 

 

31. სკოლის ვებ-გვერდის, FACEBOOK გვერდის შექმნა, რომელთა მეშვეობითაც ყველა მშობელს და 

დაინტერესებულ პირს მიეცემა საშუალება,თვალყური ადევნოს სკოლაში მიმდინარე პროცესებს. 

სასწავლო wlis   

დასაწყისში 

დირექტორი, 

ინფორმაციული 

მენეჯერი 

 

32. სასწავლო-სამეცნიერო, მეთოდური , მხატვრული ლიტერატურის, ელექტრონული წიგნების, აუდიო 

და ვიდეო მასალების შეძენა. 

სასწავლო wlis   

დასაწყისში 

ადმინისტრაცია 
 

 

33. 

 
სამოდელო გაკვეთილის , და არამარტო, ჩასატარებლად კომპიუტერული ტექნიკით სკოლის აღჭურვა 

( ლეპტოპი, პროექტორი) 

სექტემბერი ადმინისტრაცია 

საინფორმაციო 

მენეჯერი 

 

34. სკოლის მონაცემთა ბაზის, მასწავლებელთა პირადი საქმეების ელექტრონულ ფორმატში ორგანიზება სასწავლო wlis   

განმავლობაში 

ადმინისტრაცია, 

საინფორმაციო 

მენეჯერი 

 

35. სკოლის თანამშრომლობის განვითარება სხვადასხვა ორგანიზაციებთან სკოლის ინტერესების 

სასარგებლოდ; 

სექტემბერი ადმინისტრაცია  

36. პედაგოგთა სერტიფიცირების გამოცდებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.  სასწ. წელი ადმინისტრაცია  

37. *მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის გაცნობა  სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ადმინისტრაცია  

38. 

 

*ინტენსიური პროფესიული განვითარების ტრენინგები უცხო ენების მასწავლებლებისათვის სასწავლო 

წლის 

ადმინისტრაცია  
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 განმავლობაში 

39. *სკოლის პედაგოგებისთვის კონსულტაციების გაწევა სხვადასხვა ტიპის საგრანტო კონკურსებში 

მონაწილეობის პროცესში; 

სასწავლო 

წლის 

განმავლობაში 

ადმინისტრაცია  

40. *სასწავლო წლის ბოლოს, შემუშავებული კრიტერიუმებისა და შედეგების მიხედვით  სხვადასხვა 

ნომინაციებსა და პროექტებში გამარჯვებული  მასწავლებლების დაჯილდოება. 

ივნისი ადმინისტრაცია  

 

 

 

 

სკოლის დირექტორი                                                                                                                         /მ. ასათიანი./ 
         

 


