
შიდა ვერიფიკაცია  -  დავალების მოკლე აღწერილობა 

პროგრამის დასახელება  
  

შემფასებელი 
 

 
 

შიდა 
ვერიფიკატორი 
 

 

მოდულის ნომერი და 
დასახელება 
 

 -  

დავალების დასახელება  
 

პროფესიის შესახებ ინფორმაციის მართვა, კონკრეტულ 
პროფესიაში ორგანიზაციული მოწყობის ძირითადი 
პრინციპების აღწერა, პროფესიული ზრდისა და განვითარების 
კონკრეტული მიზნების დასახვა და განხორციელება 

 

შეფასების კრიტერიუმი, 
რომელიც  ამ მოკლე 
აღწერილობითი დავალების 
სამიზნე  ობიექტია შედეგსა 
და კრიტერიუმების 
მითითებით 
 

აქ ჩაიწერება მტკიცებულების ფორმა შედეგის და 
კრიტერიუმების ნუმერაციის მითითებით, რომელიც ამ 
მტკიცებულებით დასტურდება. მტკიცებულება შეიძლება იყოს 
ერთი ან რამდენიმე მოდულის ჩანაწერების შესაბამისად. 

მაგ: ტესტი (ღია/დახურული) 1 (1.1; 1.2; 1.3; 1.4;1,5), 2 (2.1, 
2.2;2.3;2,4;2,5;2,6;). 3 (3.1; 3.4), პრაქტიკული დავალება  3 
(3.2;3,3;3,5) 

 

 
შიდა ვერიფიკაციის სია 

 
დიახ/არა 

წარმოადგინეთ  თქვენი პასუხების 
მიზეზები რომელიც მოიცავს  
ფაქტებზე მსჯელობას და კარგ 
პარაქტიკულ გამოცდილებას  

არის თუ არა პროგრამა  და ნაწილი 
სიზუსტით დაფიქსირებული? 
 

  პროგრამისა  და ნაწილის  
დეტალები სიზუსტით არის 
დაფიქსირებული  
 

 მოცემულია თუ არა ზუსტი  ვადები 
შეფასებისთვის ? 
 

 შესრულების ვადების დრო ზუსტად 
არის დაცული 

 არის თუ არა  მიცემული დრო 
შესრულებისთვის საკმარისი?  
 

 მიცემული დრო საკმარისია 
დავალების შესრულებისათვის 
 

არის თუ არა პროფესიული მოქმედების  პროფესიული მოქმედების სცენარი 



სცენარი ან შინაარსი 
დამაკმაყოფილებელი/გამოყენებისთვის 
შესაბამისი? 

სრულად მოიცავს    დავალებას  

არის თუ არა შეფასების კრიტერიუმი, 
რომელიც განხილვის ობიექტია  
სიზუსტით დაფიქსირებული? 

 კრიტერიუმის ნომერი სიზუსტით  
არის დაფიქსირებული 

ჩანს თუ არა თითოეულ დავალებაში 
რომელ კრიტერიუმს ეხება ეს დავალება? 
 

 სწორია  1 (1.1; 1.2; 1.3; 1.4;1,5), 2 (2.1, 
2.2;2.3;2,4;2,5;2,6;). 3 (3.1; 3.4), ხოლო 
მე-13 პრაქტიკული დავალება 
შეესაბამება 3 (3.2; 3,3; 3,5) 

(ნომერები სწორად არის 
მითითებული) 

პასუხობენ  თუ არა მიცემული 
დავალებები კონკრეტული ნაწილის/ების 
შეფასების მოთხოვნებს?  
 

 დავალება  პასუხობს შეფასების 
კრიტერიუმებს 

არის თუ არა შესაფასებელი პირისთვის 
გასაგები რა მტკიცებულება უნდა 
მოიპოვოს და წარადგინოს? 
 

 მტკიცებულება გასაგებად არის  
განსაზღვრული (მოწოდებული)  - 
წერილობითი ანგარიში 

არის თუ არა მოპოვებული მტკიცებულება 
დასაბუთებული  და საკამარისი? 
 

 მიცემული დავალება შეგირდს 
აძლევს  კარგ  შესაძლებლობას  
შემდეგი კრიტერიუმების 
მისაღწევად:  1 (1.1; 1.2; 1.3; 1.4;1,5), 2 
(2.1, 2.2;2.3;2,4;2,5;2,6;). 3 (3.1; 3.4), 
ხოლო მე-13 პრაქტიკული დავალება 
შეესაბამება 3 (3.2; 3,3; 3,5) 

შეესაბამება თუ არა   ზოგადათ,  დავალება თავის 
მიზანს? 
 

დიახ დიახ არა  

* თუ ფიქსირდება „არა“ და შიდა ვერიფიკატორი იძლევა რეკომენდაციას გამოსასწორებელ 
ქმედებაზე,  მანამდე სანამ დავალების მოკლე აღწერილობა   გაიცემა  შემფასებელმა და 
ვერიფიკატორმა უნდა დაადასტურონ, რომ  მე-2 გვერზე დაფიქსირებული ქმედებები 
განხორციელებულია. 
 

 


