შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

„საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი“

პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა
1. პროფესიული სტუდენტის შეფასება მის მიერ პროფესიული საგნმანათლებლო
პროგრამით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების ფლობის დადასტურების პროცესია.
პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება არსებობს განმავითარებელი და
განმსაზღვრელი.
2. განმავითარებელი შეფასება სწავლის პროცესის შეფასებაა, რომელიც აკონტროლებს
პროფესიული სტუდენტის განვითარების დინამიკას და მისი მიზანია პროფესიული
სტუდენტის დახმარება უკუკავშირის მიწოდების გზით. განმავითარებელი შეფასება
საკონტაქტო საათის აქტივობათა განუყოფელი ნაწილია და ის პროფესიული
მასწავლებლის გადაწყვეტილებით შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე
ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.
3. განმსაზღვრელი შეფასება ემსახურება მიღწეული სწავლის შედეგის ან შედეგების
ერთობლიობის საბოლოო შეფასებას მოდულით განსაზღვრული შესრულების
კრიტერიუმების შესაბამისად. ის ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე
დაფუძნებული
(კომპეტენციების
დადასტურებაზე
დაფუძნებული)
სისტემის
გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
4. პროფესიული განათლების მასწავლებელი განმსაზღვრელ შეფასებაში მიღებული
გადაწყვეტილების შესახებ (სწავლის შედეგი დადასტურდა/სწავლის შედეგი ვერ
დადასტურდა) შესაფასებელ პირს აცნობს შეფასების თარიღიდან 3 სამუშაო დღის
ვადაში; ინფორმაციის მიწოდება შეიძლება მოხდეს პირისპირ ან წერილობით.
ჯგუფისთვის შეფასების შედეგების მიწოდება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ
პროფესიული განათლების მასწავლებელი პროფესიული სტუდენტებისგან წინასწარ
მოიპოვებს თანხმობას.

5. უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება
აქვს მოითხოვოს სწავლის შედეგის დადასტურება პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის დასრულებამდე ან იმ მოდულის დაწყებამდე, რომლის წინაპირობაც არის
მოდული, რომლის შედეგიც ვერ დადასტურდა. პროფესიულ სტუდენტს
ზემოაღნიშნული უფლების რეალიზების საშუალება ერთი სწავლის შედეგის
ფარგლებში ეძლევა მხოლოდ ორჯერ.
6. ერთი სწავლის შედეგის ფარგლებში სწავლის შედეგის ორჯერ ვერ
დადასტურების შემთხვევაში, პროფესიულ სტუდენტს უფლება ეძლევა განმეორებით
გაიაროს მოდული, რისთვისაც ვალდებულია გადაიხადოს ზემოაღნიშნული მოდულის
განმეორებით
გავლის
საფასური,
რომელიც
განისაზღვრება
პროფესიული
სტუდენტისათვის მისანიჭებელი კრედიტების რაოდენობის შესაბამისად, ხოლო ერთი
კრედიტის ღირებულება კი განისაზღვრება წინამდებარე წესის მიხედვით.
7. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს შეფასების შედეგის გაცნობიდან 3 სამუშაო
დღის განმავლობაში აპელაციის წესით ერთჯერადად გაასაჩივროს აღნიშნული შეფასება
დირექტორის სახელზე წარდგენილი პირადი განცხადების საფუძველზე. მოცემულ
შემთხვევაში დირექტორის ბრძანების საფუძველზე იქმნება საკითხის შემსწავლელი
დროებით კომისია (კომისიის შემადგენლობაში შედიან: დირექტორი; სასწავლო
პროცესის მართვის მენეჯერი; ხარისხის მართის მენეჯერი; პროფესიული
საგანამანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი და შესაბამისი მოდულის პროფესიული
განათლების მასწავლებელი) და განისაზღვრება საკითხის განხილვის ვადა. კომისია
პროფესიული სტუდენტის განცხადების სრულყოფილად და სამართლიანად განხილვის
მიზნით გადახედავს და აფასებს შესრულების მტკიცებულებას ან თავიდან
ახორციელებს პროფესიული სტუდენტის განმსაზღვრელ შეფასებას, რომლის შედეგების
საფუძელზე ოქმის სახით აფორმებს პასუხს პროფესიული სტუდენტის განცხადებაზე.
აღნიშნული პასუხი პროფესიულ სტუდენტს უნდა ეცნობოს დაუყონებლივ.
8. კალენდარულ გეგმასა და შეფასების ინსტრუმენტს შეიმუშავებს პროფესიული
განათლების მასწავლებელი და მოდულის დაწყებამდე 15 სამუშაო დღით ადრე
წარუდგენს ხარისხის მართვის მენეჯერს, რომელიც განიხილავს და ვერიფიკაციის
შემთხვევაში ადასტურებს მათ. პროფესიული მასწავლებელი უფლებამოსილია თავად
გადაწყვიტოს თუ რომელ კრიტერიუმს გამოიყენებს შეფასების ინსტრუმენტის
შემუშავებისას.
9. თუ განმეორებითი შეფასების საჭიროება განპირობებულია სწავლის შედეგის
დაუდასტურებლობით, განმეორებითი შეფასებისას საჭიროა გამოკითხვისთვის საჭირო
ინსტრუმენტის ცვლილება დახურული კითხვების გამოყენების შემთხვევაში, რათა
გამოკითხვის სანდოობა
იყოს უზრუნველყოფილი. პრაქტიკული უნარების
განმეორებით
დადასტურებისთვის
შესასრულებელი
დავალების
ცვლილება
სავალდებულო არაა; დავალების ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
მოდულის განმახორციელებელი პირი.

10. განმეორებითი შეფასებისთვის შეფასების ინსტრუმენტის წარმოდგენის ვადა
განისაზღვრება ინდივიდუალურად - სასწავლო პროცესის მენეჯერის და მოდულის
განმახორციელებელი პირის შეთანხმების საფუძველზე.
11. შესრულების მტკიცებულება წარმოადგენს შესაფასებელი პირის მიერ სწავლის
შედეგის მიღწევის მატერიალური ან ციფრული სახით დადასტურებას. ყველა სწავლის
შედეგი დადასტურებული უნდა იქნას შესაბამისი მტკიცებულებით.
12. შესრულების მტკიცებულებების შეგროვებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება
პროფესიული განათლების მასწავლებელს, რომელიც აღნიშნულ მტკიცებულებებს
ათავსებს პროფესიული სტუდენტის პორტფოლიოში, ხოლო მოდულის დასრულების
შემდეგ გადასცემს სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერს.
13. შესრულების მტკიცებულებები ინახება მათი მოპოვებიდან 3 წლის ვადით, რის
შემდეგაც ხორციელდება მათი განადგურება კოლეჯის საქმისწარმოების ერთიანი
წესებით გათვალიწინებული პროცედური შესაბამისად.
14. შესრულების მტკიცებულებები მოიცავს შესაფასებელი პირის იდენტიფიცირების
საშუალებას.
15. სწავლის შედეგი დადასტურებულად ითვლება, თუ შესაფასებელი პირი
დადებითად შეფასდა შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით.
16. სწავლის შედეგის დადასტურება ხორციელდება ერთი პროგრამის ფარგლებში
მხოლოდ ერთხელ.
17. კონკრეტული მოდულის ფარგლებში შესაძლებელია რამდენიმე სწავლის
შედეგის ერთდროულად დადასტურება.
18. პროფესიული სტუდენტის მიერ დადასტურებული სწავლის შედეგი ფორმდება
პროფესიული სტუდენტის შეფასების უწყისით.
19. პროფესიული სტუდენტი, რომელიც სრულად ვერ ითვისებს პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა მოდულს და წყვეტს სწავლას, უფლებამოსილია
მოითხოვოს სერთიფიკატი განვლილი მოდულების/სწავლის შედეგების შესახებ.

