მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი
თავი I
ზოგადი დებულებანი
მუხლი 1. რეგულირების სფერო და მიზანი
1. მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი (შემდგომში – სტანდარტი), „ზოგადი
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ღ3“ ქვეპუნტის შესაბამისად,
განსაზღვრავს მასწავლებლის პროფესიულ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, მასწავლებლის
პროფესიულ ღირებულებებსა და ვალდებულებებს. სტანდარტი აერთიანებს მასწავლებლის
პროფესიულ სტანდარტებს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ცალკეული
საგნის მასწავლებლისათვის ზოგადი განათლების საფეხურების შესაბამისად.
2. სტანდარტი მიზნად ისახავს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლისა და
სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას. სტანდარტი ვრცელდება „ზოგადი განათლების
შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ ყველა სახის მასწავლებელზე. სტანდარტი
გამოიყენება აგრეთვე მასწავლებლობის მაძიებლის ცოდნის შეფასებისათვის.
მუხლი 2. სტანდარტის სტრუქტურა
1. სტანდარტი შედგება 3 ნაწილისაგან:
ა) განვითარებისა და სწავლის თეორიები;
ბ) სწავლება და შეფასება;
გ) პროფესიული გარემო.
2. განვითარებისა და სწავლის თეორიების ნაწილი ასახავს მოსწავლის ასაკობრივი
განვითარების კანონზომიერებებსა და სწავლის თეორიებს, რომლებიც აუცილებელია
სასწავლო პროცესის სწორად წარმართვისათვის.
3. სწავლებისა და შეფასების ნაწილი აღწერს პედაგოგიური საქმიანობისათვის საჭირო
მეთოდებსა და სტრატეგიებს, რომლებიც აუცილებელია ეფექტური სწავლისა და
სწავლებისთვის.
4. პროფესიული გარემოს ნაწილი ასახავს პროფესიულ ვალდებულებებსა და ღირებულებებს,
რომლებიც მასწავლებელს ეხმარება კოლეგებთან ურთიერთობაში, საკუთარი პრაქტიკის
დახვეწასა და კანონმდებლობის შესაბამისი პროფესიული საქმიანობის წარმართვაში.
თავი II
განვითარებისა და სწავლის თეორიები
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მუხლი 3. განვითარების თეორიები
მასწავლებელმა იცის მოსწავლის ასაკობრივი განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები,
იცნობს იმ ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენს მოსწავლის განვითარებაზე. ამ მიზნით:
ა) მასწავლებელმა იცის თუ როგორ გამოიყენოს ეს ცოდნა მოსწავლის სწავლის
ხელშესაწყობად;
ბ) მასწავლებელი ავლენს მოსწავლის ინტელექტუალური და სოციალური განვითარების
ძირითადი თეორიებისა და ფიზიკური განვითარების კანონზომიერების ცოდნას სასწავლოაღმზრდელობით საქმიანობაში;
გ) მასწავლებელი აცნობიერებს მოსწავლეების განვითარების ასაკობრივ და ინდივიდუალურ
თავისებურებებს და მათ გავლენას სწავლებაზე და სწავლაზე;
დ) მასწავლებელმა იცის და ითვალისწინებს ოჯახური, საზოგადოებრივი და სხვა
ფაქტორების გავლენას მოსწავლის განვითარებასა და სწავლაზე.
მუხლი 4. სწავლის თეორიები
მასწავლებელმა იცის სწავლის ძირითადი თეორიები, იცნობს იმ ფაქტორებს, რომლებიც
გავლენას ახდენენ სწავლაზე და იცის, როგორ გამოიყენოს ეს ცოდნა მოსწავლის სწავლისა და
განვითარების ხელშესაწყობად. ამ მიზნით:
ა) მასწავლებელი ავლენს სწავლის ძირითადი თეორიების ცოდნას;
ბ) მასწავლებელმა იცის, თუ როგორ სწავლობს მოსწავლე სხვადასხვა სტრატეგიის
გამოყენებით და აცნობიერებს მათ მნიშვნელობას მოსწავლის სწავლის ხელშესაწყობად;
გ) მასწავლებელმა იცის, როგორ დაეხმაროს მოსწავლეს ცოდნის აგებაში;
დ) მასწავლებელმა იცის, როგორ დაეხმაროს მოსწავლეებს დამოუკიდებლად სწავლისა და
დამოუკიდებელი აზროვნების უნარ-ჩვევების განვითარებაში.
თავი III
სწავლება და შეფასება
მუხლი 5. სასწავლო გარემო
მასწავლებელმა იცის, როგორ შექმნას უსაფრთხო, მზრუნველი, ეფექტური, ორგანიზებული
და კეთილგანწყობილი სასწავლო გარემო. ამ მიზნით:
ა) მასწავლებელი აცნობიერებს პასუხისმგებლობას თითოეული მოსწავლის პიროვნულ და
სოციალურ განვითარებაზე;
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ბ) მასწავლებელი იცნობს ინკლუზიური განათლების, ასევე მულტიკულტურულ და
მულტილინგვურ მიდგომებსა და პრინციპებს და იყენებდეს მას საკუთარი პრაქტიკის
დაგეგმვასა და განხორციელებაში;
გ) მასწავლებელი აცნობიერებს კლასის სტრუქტურაში მოსწავლეთა არაფორმალური
როლების მნიშვნელობას და ხელს უწყობდეს საკლასო ერთობის შექმნას;
დ) მასწავლებელმა იცის, როგორ ჩამოაყალიბოს მოსწავლეებს შორის პოზიტიური
ურთიერთობები, მოაგვაროს კონფლიქტები მშვიდობიანი გზით და ხელი შეუწყოს
მოსწავლეებში ეთიკური ღირებულებების ჩამოყალიბებას;
ე) მასწავლებელმა იცის, როგორ მოაწყოს სასწავლო ფიზიკური გარემო ეფექტური
სწავლებისათვის;
ვ) მასწავლებელმა იცის, როგორ დაეხმაროს მოსწავლეებს ჯანსაღი ცხოვრების წესისათვის
აუცილებელი ღირებულებებისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში;
ზ) მასწავლებელმა იცის, როგორ იმოქმედოს უბედური შემთხვევის დროს ან აღმოუჩინოს
მოსწავლეს ან კოლეგას პირველადი სამედიცინო დახმარება;
თ) მასწავლებელმა იცის, როგორ დაეხმაროს მოსწავლეებს ეკოლოგიური ცნობიერების
ჩამოყალიბებაში;
ი) მასწავლებელმა იცის გაკვეთილის დროის მართვის ეფექტიანი სტრატეგიები;
კ) მასწავლებელი აცნობიერებს კლასის მართვის სტილის გავლენას მოსწავლის განწყობაზე,
ქცევასა და სწავლის შედეგებზე;
ლ) მასწავლებელმა იცის, როგორ მართოს მოსწავლეების ქცევა წყვილებში, დიდ და მცირე
ჯგუფებში, როგორ ასწავლოს თანამშრომლობითი ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს აზრის
გაბედულად გამოხატვას;
მ) მასწავლებელმა იცის, როგორ დაეხმაროს მოსწავლეს საკუთარი ქცევის დამოუკიდებლად
შეფასებისა და მართვის უნარის ჩამოყალიბებაში;
ნ) მასწავლებელს შეუძლია ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება
საგნის ეფექტურად სწავლების მიზნით;
ო) მასწავლებელი პროფესიულად ფლობს სწავლების ენას.
მუხლი 6. მოტივაცია და კომუნიკაცია
მასწავლებელმა იცის მოტივაციისა და კომუნიკაციის სხვადასხვა სტრატეგია და იყენებს ამ
ცოდნას საკუთარ პრაქტიკაში. ამ მიზნით მასწავლებელმა:
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ა) იცის სწავლის მოტივაციის ამაღლების სტრატეგიები და აანალიზებს მათ შესაძლო შედეგს
კონკრეტულ სიტუაციაში;
ბ) იცის, როგორ გაუღვივოს მოსწავლეებს შემეცნებითი ინტერესი და სწავლის ღირებულების
მიმართ გაცნობიერებული დამოკიდებულება;
გ) იცის და ითვალისწინებს, რა გავლენას ახდენს კომუნიკაციაზე მოსწავლეთა
თავისებურებები;
დ) იცის და იყენებს კომუნიკაციის სხვადასხვა სტრატეგიას მოსწავლეებთან ურთიერთობის
დროს კონკრეტული სასწავლო მიზნების მისაღწევად;
ე) იცის, როგორ გამოიყენოს კომუნიკაციის სხვადასხვა ხერხი კოლეგებთან, მშობლებთან და
სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ სხვა პირებთან კეთილგანწყობილი
ურთიერთობებისთვის;
ვ) იცის, როგორ განუვითაროს მოსწავლეს ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევა.
მუხლი 7. სასწავლო პროცესი
მასწავლებელმა იცის სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ეროვნული და სასკოლო სასწავლო
გეგმების მოთხოვნების შესაბამისად. ამ მიზნით:
ა) მასწავლებელმა იცის სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ეროვნული და სასკოლო სასწავლო
გეგმების მოთხოვნების, მოსწავლეთა ინდივიდუალური თავისებურებების, დროითი და
სასწავლო რესურსების გათვალისწინებით;
ბ) მასწავლებელმა იცის, როგორ გამოიყენოს შეფასების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია
და შეუძლია გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სასწავლო გეგმების შედგენა;
გ) მასწავლებელმა იცის, როგორ დაამყაროს საგანთა შორის კავშირი ეროვნული სასწავლო
გეგმით გათვალისწინებული მისაღწევი შედეგების და პროგრამების დონეზე;
დ) მასწავლებელმა იცის, როგორ დაგეგმოს სწავლება კოლეგებთან ერთად;
ე) მასწავლებელს შეუძლია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შექმნა და ამ გეგმის
მიხედვით სწავლება და შეფასება.
მუხლი 8. შეფასების მეთოდები
მასწავლებელმა იცის შეფასების სხვადასხვა ფორმა, აცნობიერებს ურთიერთკავშირს
სასწავლო მიზანს, შეფასებას, სწავლებასა და სწავლას შორის, იცის, როგორ გამოიყენოს
შეფასების სხვადასხვა მეთოდი შედეგზე და მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლებისათვის.
ამ მიზნით:
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ა) მასწავლებელმა იცის და იყენებს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ
მოსწავლეთა შეფასების სხვადასხვა ფორმას;
ბ) მასწავლებელი აცნობიერებს შეფასების ძირითად პრინციპებს და იცავს მათ საკუთარ
პრაქტიკაში;
გ) მასწავლებელმა იცის და იყენებს შეფასების შედეგებიდან მიღებულ მონაცემებს სწავლების
გასაუმჯობესებლად;
დ) მასწავლებელი ეხმარება მოსწავლეებს, გამოიყენონ მასწავლებლის შეფასება,
თანატოლების შეფასება და თვითშეფასება საკუთარი თავისადმი რწმენის ჩამოყალიბებაში,
სხვათა შესაძლებლობების შეფასება/აღიარებასა და საკუთარი შედეგების გაუმჯობესებაში.
მუხლი 9. სწავლების სტრატეგია და მეთოდები
მასწავლებელს შეუძლია სწავლების სხვადასხვა მეთოდისა და სტრატეგიის გამოყენება
თითოეული მოსწავლის ეფექტიანი სწავლისა და წინსვლისათვის. ამ მიზნით:
ა) მასწავლებელი ავლენს სწავლების სხვადასხვა მეთოდის ცოდნას და შეუძლია მათი
გამოყენება სასწავლო კონტექსტის შესაბამისად;
ბ) მასწავლებელი ავლენს სწავლების იმ მეთოდების ცოდნას, რომელიც დაეხმარება ყველა
მოსწავლეს შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენასა და სასწავლო მიზნების მიღწევაში;
გ) მასწავლებელმა იცის, როგორ გამოიყენოს სწავლების პროცესში სხვადასხვა მეთოდი
მოსწავლეებში შემეცნებითი და სოციალური უნარების გასავითარებლად.
თავი IV
პროფესიული გარემო
მუხლი 10. კოლეგებთან ურთიერთობა
მასწავლებელმა იცის კოლეგებთან ეფექტური თანამშრომლობითი ურთიერთობის ფორმები.
ამ მიზნით:
ა) მასწავლებელმა იცის სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლებთან პროდუქტიული
თანამშრომლობის მეთოდები საკუთარი პროფესიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
განვითარების მიზნით;
ბ) მასწავლებელი თანამშრომლობს კოლეგებთან მოსწავლეთა სწავლის გასაუმჯობესებლად
და აღზრდასთან დაკავშირებული საკითხების გადასაწყვეტად;
გ) მასწავლებელმა იცის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფორმები სასწავლო რესურსების
მოძიების მიზნით;
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დ) მასწავლებელი ხელს უწყობს კოლეგებს პროფესიულ განვითარებაში;
ე) მასწავლებელმა იცის, როგორ შეუწყოს ხელი ახალბედა მასწავლებელს პრაქტიკული
საქმიანობის დაწყებაში.
მუხლი 11. თვითშეფასება და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა
მასწავლებელმა იცის, როგორ შეაფასოს საკუთარი გამოცდილება, განაახლოს პროფესიული
ცოდნა და გააუმჯობესოს პროფესიული საქმიანობა. ამ მიზნით:
ა) მასწავლებელს შეუძლია კრიტიკულად შეაფასოს საკუთარი სამუშაო გამოცდილება და
იზრუნოს მის განვითარებასა და გაუმჯობესებაზე;
ბ) მასწავლებელს შეუძლია საკუთარი პრაქტიკის კვლევა, პედაგოგიური საქმიანობის
ეფექტურობის გაზრდის მიზნით;
გ) მასწავლებელმა იცის, როგორ გამოიყენოს პროფესიული განვითარების სხვადასხვა
საშუალება და რესურსი პროფესიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გასავითარებლად;
დ) მასწავლებელს შეუძლია გააანალიზოს პროფესიული ლიტერატურა და გამოიყენოს ის
საკუთარი პედაგოგიური პრაქტიკის შეფასებისა და გაუმჯობესებისათვის.
მუხლი 12. სამართლებრივი აქტების ცოდნა
მასწავლებელი იცნობს პედაგოგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ბაზას.
ამ მიზნით:
ა) მასწავლებელი იცნობს და ხელმძღვანელობს პედაგოგიური საქმიანობის შესახებ
არსებული ძირითადი ეროვნული და საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებით;
ბ) მასწავლებელმა იცის და იცავს მოსწავლის, მასწავლებლისა და მშობლების უფლებებსა და
მოვალეობებს;
გ) მასწავლებელი იცნობს და იცავს ეთიკის ნორმებს მოსწავლეებთან, კოლეგებთან,
მშობლებთან და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებთან ურთიერთობის დროს;
დ) მასწავლებელი აცნობიერებს სამართლებრივ და ეთიკის მოთხოვნებს სასწავლო
რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით;
ე) მასწავლებელს შეუძლია სახელმწიფო ენაზე სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული
დოკუმენტებისა და ლიტერატურის გაგება.
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