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დანართი 1 

 

 

 

სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვის წესი 

მუხლი 1. წესის რეგულირების სფერო 

ეს წესი განსაზღვრავს შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის 

(შემდგომში კოლეჯი) დისტანციური სწავლების წარმართვის წესს, დისტანციური 

სწავლის შედეგების შეფასების წესს და პირობებს. 

მუხლი 2.   დისტანციური სწავლების მოდელები 

1. კოლეჯში დისტანციური სწავლება შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი მოდელების 

საშუალებით: 

ა) სრულად ელექტრონულად, სინქრონულად  - იგულისხმება სასწავლო პროცესში 

რომელიმე ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით ყველა სტუდენტისა და 

მასწავლებლის ერთდროულად ჩართვა; 

ბ) სრულად ელექტრონულად, ასინქრონულად - იგულისხმება ვიდეოგაკვეთილებისა და 

ხელმისაწვდომი სხვა ციფრული რესურსების გამოყენებით სწავლება; 

გ) ჰიბრიდულად - იგულისხმება სრულად ელექტრონული სინქრონული ან 

ასინქრონული და დასწრებით სწავლების კომბინირებული  გამოყენება; 

2.  დისტანციური სწავლების მოდელს ირჩევს კოლეჯი; 

3. კოლეჯი ვალდებულია მართვის საინფორმაციო ბაზაში ასახოს დისტანციური 

სწავლების საათობრივი დატვირთვა; 

4. კოლეჯის დირექტორი დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის შესახებ გამოსცემს 

ბრძანებას; 

მუხლი 3. დისტანციურ სწავლების რომელიმე მოდელზე გადასვლის  წინაპირობები 

ა) კოლეჯში/დასახლებაში/მუნიციპალიტეტში/ქვეყანაში არსებული ეპიდემიური 

მდგომარეობით დადგენილი შეზღუდვები; 

ბ) რთული მეტეოროლოგიური ან ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული დროებითი 

შეზღუდვები; 
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გ) კოლეჯში გადაუდებელი სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები; 

დ) ცალკეულ მოდულებში  ადამიანური რესურსის დეფიციტი; 

ე)  ცალკეულ მოდულებში ინოვაციური სასწავლო ტექნოლოგიების დანერგვა; 

ვ) კოლეჯის მიერ სხვა დასაბუთებული  შემთხვევები. 

მუხლი 4.  დასწრებითი სწავლების განახლება 

1.დასწრებითი სწავლების განახლების წინაპირობები 

ა) კოლეჯში/დასახლებაში/მუნიციპალიტეტში/ქვეყანაში არსებული ეპიდემიური 

მდგომარეობით დადგენილი შეზღუდვების გაუქმება; 

ბ) რთული მეტეოროლოგიური ან ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული დროებითი 

შეზღუდვების გაუქმება; 

გ) კოლეჯში გადაუდებელი სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოების დასრულება; 

დ) ცალკეულ მოდულებში  ადამიანური რესურსის დეფიციტის აღმოფხვრა; 

2. კოლეჯი განაახლების დასწრებით სწავლებას წინასწარ დადგენილი დისტანციური 

სწავლების ვადის გასვლის შემდგომ. 

მუხლი 5.  სასწავლო პროცესის ორგანიზება 

1. სწავლის დაწყებამდე პროგრამის ხელმძღვანელი განსაზღვრავს შესაბამის 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე  იმ სწავლის შედეგებს მოდულების მიხედვით, რომელიც 

უნდა განხორციელდეს ელექტრონულად; 

2. სასწავლო გეგმის შემუშავებას საფუძვლად უნდა დაედოს სწავლის შედეგების 

ანალიზი, რათა განისაზღვროს რომელი სწავლის შედეგის განხორციელება შეიძლება 

დისტანციურად; 

3. დისტანციური სწავლების ინდივიდუალურ გეგმას ადგენს პროგრამის ხელმძღვანელი 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურტან ერთად და დასამტკიცებლად გადასცემს 

დირექტორს; 

4. დისტანციური სწავლების პროცესი ხორციელდება ცხრილით გათვალისწინებული 

დროის, ხანგრძლივობისა და კალენდარული გეგმის შესაბამისად; 

5. პროცესის ორგანიზებასა და მხარდაჭერას ახორციელებს სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური; 

6 დისტანციური გაკვეთილის ხანგრძლივობა და გაკვეთილებს შორის შესვენების დრო 

განისაზღვრება დირექტორის ბრზანებით; 
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7. კოლეჯი ვალდებულია ხელი შეუწყოს სტუდენტს, მათ შორის სსსმ სტუდენტებს, რათა 

ის არ აღმოჩნდეს სასწავლო პროცესის მიღმა; 

8. კოლეჯში დაგეგმილი სასერტიფიკატო კურსები, ტრენინგები, მომზადება-

გადამზადების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები შესაძლებელია 

განახორციელოს დისტანციურად; 

9. დისტანციური სწავლებისას სასწავლო რესურსად შეიძლება გამოყენებული იქნეს: 

ელექტრონული სახელმზრვანელოები, სხვადასხვა სახის დამხმარე  ელექტრონული 

რესურსები და სხვა.  

მუხლი 6. სტუდენტის შეფასება დისტანციური სწავლების პერიოდში 

1. დისტანციური სწავლების დროს სტუდენტთა შეფასება წარმოებს როგორც 

განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი ფორმით მოდულების სწავლის შედეგების 

შესაბამისად; 

2. მოდული, რომლის სწავლის შედეგებიც უნდა შეფასდეს, არაა სხვა მოდულებზე 

დაშვების წინაპირობა. მასწავლებელი სტუდენტის შეფასებას ჩაატარებს კოლეჯში 

დასწრებითი სწავლებაზე დაბრუნების დროს; 

3. თუ მოდული, რომლის სწავლის შედეგებიც უნდა შეფასდეს,  არის სხვა მოდულის 

დაშვების წინაპირობა, მასწავლებელს შეუძლია სტუდენტის შეფასება ჩაატაროს ან 

კოლეჯშიუსაფრთხოების წესების დაცვით ან შეფასდეს დიცტანციურად; 

4. შეფასების მტკიცებულებების შეგროვება  და უწყისის წარდგენა  ხდება კოლეჯის მიერ 

დადგენილი წესით; 

5. სტუდენტთა ელექტრონული სწავლებისა და შეფასებების ელექტრონული აღრიცხვის 

მონიტორინგს ახორციელებს სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური. 

მუხლი 7.  ელექტრონული სწავლების წესს ამტკიცებს კოლეჯის დირექტორი ბრძანებით; 

მუხლი 8.  ელექტრონული სწავლების წესში ცვლილებების შეტანა  და  გაუქმება 

ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით. 

 

 

 


