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სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა
და სპორტის კოლეჯის დირექტორის
2020 წლის 15.06 N 03-03 ბრძანებით

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯის
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი

1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არის პროფესიული სტუდენტისათვის სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით შედგენილი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს
პროფესიული სტუდენტისათვის ინდივიდუალურ სასწავლო მიზნებსა და სწავლის
შედეგების მიღწევის გზებს.
2. წინამდებარე წესი განსაზღვრავს კოლეჯის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
(შემდგომში - სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შემდგომში - შშმ)
პროფესიული სტუდენტებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენას (ასეთის
საჭიროების შემთხვევაში) კონკრეტული მოდულის მოდიფიცირების (მისაღწევი სწავლის
შედეგების თვისობრივი ან რაოდენობრივი ცვლილება) ან აკომოდირების (სწავლებისა და
შეფასების მიდგომებში ცვლილება მისაღწევი სწავლის შედეგების ცვლილების გარეშე)
მიზნით.
3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა იქმნება კონკრეტული მოდულის საფუძველზე და
წარმოადგენს მის დაზუსტებას სსსმ/შშმ პროფესიული სტუდენტისათვის და დასაშვებია
იმდენი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რამდენ მოდულშიც გამოვლინდება სწავლასთან
დაკავშირებული სირთულეები.
4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები უზრუნველყოფს აგრეთვე, მობილობის წესით
გადმოსული, პროფესიული სტუდენტისათვის სტატუსის აღდგენის და ოპტიმიზირებულ
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანილი პროფესიული
სტუდენტებისათვის თავსებადი სწავლის შედეგების აღიარებასა და მიღწევის
შესაძლებლობებს.
5. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის საჭიროება დგება მაშინ, როდესაც:
5.1. სსსმ/შშმ პროფესიული სტუდენტი სწავლობს მოდულურ პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მაგრამ ვერ აღწევს სწავლის შედეგებს;
5.2. მობილობით გადმოსული პროფესიული სტუდენტი, რომლის სწავლის შედეგები
განსხვავებულია მიმღები დაწესებულების სწავლის შედეგებთან;

5.3. პროფესიული სტუდენტი, რომელსაც შეჩერებული ჰქონდა პროფესიული სტუდენტის
სტატუსი და საჭიროებს სასწავლო პროცესში ჩართვას.
6. მე-5 პუნქტის 5.1. ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევასთან დაკავშირებით
პროფესიული განათლების მასწავლებელი მიმართავს კოლეჯის პროფესიული ინკლუზიური
განათლების სპეციალისტს, ხარისხის მართვის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს,
სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერს სასწავლო პროცესზე დასწრებადაკვირვების მიზნით. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის საჭიროების
დადასტურების შემთხვევაში, ხარისხის მართვის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
შესაბამისი მოდულის პროფესიული განათლების მასწავლებელთან და პროფესიული
ინკლუზიური განათლების სპეციალისტთან ერთად გონივრულ ვადაში შეიმუშავებს
ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას და წარუდგენს დასამტკიცებლად დაწესებულების
ხელმძღვანელს.
7. მე-5 პუნქტის 5.2. ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემთვევაში, ხარისხის მართვის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსისა და შესაბამისი პროგრამის პროფესიული
განათლების მასწავლებლის მიერ ხდება ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენა
თითოეული მოდულის ფარგლებში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით
გათვალისწინებული პროცედურების დაცვით. ხარისხის მართვის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი ამოწმებს პროფესიული სტუდენტის მიერ გავლილი მოდულური
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების შესაბამისობას დაწესებულების
ანალოგიურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებთან, სტუდენტის ჩარიცხვის
სამართლებრივ და გავლილი მოდულების აღიარების შესაძლებლობის საკითხს. შესაბამისი
კომისიის სხდომის ოქმის გადაწყვეტილების საფუძველზე ამზადებს სამსახურებრივ ბარათს
მობილობის მსურველის მიერ ათვისებული კრედიტების აღიარების თაობაზე და
დაწესებულების ხელმძღვანელს დასამტკიცებლად წარუდგენს საჭირო ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმის პროექტს, რამაც უნდა უზრუნველყოს პროფესიული სტუდენტის მიერ
შესაბამისი პროფესიული სტანდარტით დადგენილი ცოდნის, უნარებისა და ფასეულობების
შეძენა.
8. მე-5 პუნქტის 5.3. ქვეპუნქტით დამდგარ შემთხვევაში (პროფესიული სტუდენტის
სტატუსის შეჩერების საფუძვლის აღმოფხვრის შემთხვევაში), პროფესიული სტუდენტი
სწავლას აგრძელებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით პროგრამის იმ ეტაპიდან, როდესაც
მას შეუჩერდა პროფესიული სტუდენტის სტატუსი, რისთვისაც ხარისხის მართვის მენეჯერი
ამოწმებს პროფესიული სტუდენტის მიერ პროგრამის ათვისებულ სწავლის შედეგებს და
შეიმუშავებს სასწავლო განრიგს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესაბამისად
სტატუსაღდგენილი პროფესიული სტუდენტის სასწავლო პროცესში ჩართვის მიზნით,
ასათვისებელი მოდულების წინაპირობების დაცვით.

9. მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობისას, პირი
წარმოადგენს მის მიერ გავლილი მოდულების გავლის დამადასტურებელ ან ცალკეული
სწავლის შედეგების დადასტურების დოკუმენტს. შესაბამისად, კოლეჯი უფლებამოსილია
ავტომატურად ჩაუთვალოს მობილობის მსურველ პროფესიულ სტუდენტს გავლილი
მოდულები/სწავლის შედეგები.
10. მობილობის დროს, მოდულის სწავლის შედეგების მიღწევის სრულად დადასტურების
შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს ავტომატურად ჩაეთვლება კრედიტი. ცალკეული
სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურების შემთხვევაში კი, თუ მათი ერთობლიობა არ
ქმნის სრულ მოდულს, პროფესიული სტუდენტს კრედიტი ჩაეთვლება მოდულის
დაუდასტურებელი სწავლის შედეგების დადასტურების შემდეგ.
11. მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შემთხვევაში კოლეჯი
ახორციელებს პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებისათვის საჭირო
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარებას. შესაბამისი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის უწყვეტობის მიზნით ქმნის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას
და უზრუნველყოფს მიმდინარე სასწავლო ჯგუფების პროფესიული სტუდენტების
გადაყვანას ოპტიმიზირებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო
პროცესის მარეგულირებელი წესით გათვალისწინებული პირობების დაცვით.
ოპტიმიზირებულ პროგრამაზე პროფესიული სტუდენტის გადაყვანის შემთხვევაში
კრედიტების აღიარება უნდა მოხდეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ახალი
ჩარჩო დოკუმენტის ფარგლებში.
12. პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია მონაწილეობა მიიღოს ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმის შემუშავებაში, ხოლო არასრულწლოვანი/ქმედუუნარო/შეზღუდულ
ქმედუნარიანი პროფესიული სტუდენტის შემთხვევაში შესაძლოა ჩართულ იქნას
მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი.
13. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა განსაზღვრულ უნდა იქნას მოდულური პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ვადის ფარგლებში.

