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GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ
QƏRARI 

№ 68

2015 il 20 fevral  Tbilisi ş.

Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılmasının, peşəkar inkişafının və karyera 
irəliləyişi sxeminin təsdiqlənməsi haqqında

,,Ümumi təhsil haqqında“ Gürcüstan Qanununun 25-ci maddəsinin 2-ci bəndinin 
,,d“ yarımmaddəsinə müvafiq olaraq

Maddə 1. Bu qərarın əlavəsinə uyğun olaraq, Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanıl-
ması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemi təsdiq edilsin.

Maddə 2. Qərar dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

  
Baş-nazir                                                                                  İrakli Ğaribaşvili



Gürcüstan Hökumətinin
 2015-ci il 20 fevral

N68 qərarı ilə təsdiq edilmişdir

MÜƏLLİMİN İŞ FƏALİYYƏTİNİN BAŞLANILMASININ, PEŞƏKAR 
İNKİŞAFININ VƏ KARYERA İRƏLİLƏYİŞİNİN SXEMİ

FƏSİL I. GİRİŞ

Qarşıdakı sənəd Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılmasının, peşəkar inkişafının və 
karyera irəliləyişinin sxemini (irəlidə - sxem) təsvir edir. O, tam olaraq Gürcüstanın 
ümumi təhsil sahəsində mövcud problemlərə cavab verir və onların həlli yolunun 
kompleksli yanaşmalarını təklif edir. O, müəllim peşəsinin dövlət tənzimlənməsi-
nin əsasıdır. Sxem keyfiyyətli təhsilin bərqərar olunmasına xidmət edir, bərabərlik 
və ədalət prinsiplərinə əsaslanır.

FƏSİL II. ÜMUMİ QAYDALAR

  Sxemİn məqsədİ və vəzİfəsİ:

Sxemin əsas məqsədi şagirdlərin nəticələrinin yaxşılaşdırılması üçün müəllimin 
mütəmadi peşəkar inkişaf yolu ilə ümumtəhsil müəssisələrində təlim-tədrisi key-
fiyyətinin yüksəldilməsidir.

Sxemin vəzifəsi müəllimin hazırlığının, peşəkar inkişafının və karyera irəliləyişi-
nin inteqrativ sisteminin tətbiqidir. O, peşənin nüfuzunun artırılmasını, ən yaxşı 
kadrların cəlb edilməsini, mövcud müəllimlərin ixtisaslaşdırılmasını və motivasi-
ya yüksəlişini təmin edir.

  Mövcud vəziyyət 

Müəllimin hazırlığı və peşəkar inkişafının bugünkü günə qədər qüvvədə olan 
sistemi ümumi təhsilin məqsədlərinin səmərəli vasitəsi ola bilmədi. Bununla 
yanaşı, yeni, yüksək təcrübəli kadrların cəlb olunması az-az baş verir və bu da 
müəllimlərin əməyinin aşağı ödənişinə, ixtisasın aşağı nüfuzu  və seleksiyanın 
qeyri-rəqabətli, çevik olmayan mexanizminə səbəb olur.

Bir sıra regionların ictimai məktəblərində müəyyən fənlərdə peşəkar mütəxəssis-
lərin qıtlığı müşahidə olunur. Eləcə də bir sıra ictimai məktəblərdə (xüsusilə də 
regionlarda) yalnız bir fənnin müəllimi ola bilən müəllim bir neçə fənni tədris edir 
və bu da təbii ki, təlim-tədrisin keyfiyyətini azaldır, ümumtəhsil müəssisəsinin və 
ümumilikdə, müəllimlik peşəsinin nüfuzunu aşağı salır.
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Qüvvədə olan sistem müəllimin peşəkar inkişafının səmərəsini təmin edə bilmir.

Müəllimin hazırlığının mövcud akademik proqramları peşə çağırışıları ilə aya-
qlaşa bilmədi.

Mövcud problemlərin həlli üçün qarşıdakı sxem işlənilib hazırlandı.

 Sxemin təyinatı:
	Müəllimlərin hazırlıq ali təhsil proqramlarının yaxşılaşdırılması;
	Müəllim peşəsinə giriş yollarının diversifikasiyası və keyfiyyətə nəzarət;
	Müəllimin hazırlığının, peşəkar inkişafının və qiymətləndirmə sisteminin 

uyğunluğu;
	Müəllimin peşəkar inkişafı sisteminin peşəkar fəaliyyətlə keçirilməsi və 

əlaqələndirilməsi;
	Müəllimin qiymətləndirilməsinin karyera irəliləyişi və ödənişlə əlaqədar olan 

kompleksli və səmərəli sisteminin işlənib hazırlanması;
	Ümumtəhsil müəssisələrində müəllimlərin peşəkar inkişafı və qiymətləndirmə 

prosesində  məsuliyyət bölgüsü və onların aktiv cəlb olunması.

 Sxemin tətbiqinin nəticəsində:
	Müəllimlərin iş fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin ədalətli və şagirdin 

maraqlarına yönəlmiş sistemi fəaliyyətə başlayacaq və müəllimlərin peşəkar 
inkişafını həvəsləndirəcəkdir;

	Müəllimə dəstək verən proqramlar fəaliyyətə düşəcək və bu da müəllimlər 
üçün əlavə servislərin müəyyənləşdirilməsini və çatdırılmasını nəzərdə tutur;

	Sxemlə müəyyənləşdirilmiş statuslar arasında əsaslı maaş fərqi olacaqdır və 
karyera irəliləyişinin çevik mexanizmi tətbiq ediləcəkdir;

	Peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusa uyğun 
olaraq maaşda əks olunacaq və bu da gənclərin peşəyə cəlb olunması üçün 
əhəmiyyətli stimullardan birinə çevriləcəkdir;

	Dövlət tam olaraq müəllimin hazırlığının akademik proqramlarını (inteqrativ 
bakalavr-magistr təhsil akademik proqramı, ardıcıllıq proqramı, paralel pro-
qram) və müəllimin hazırlıq proqramını (60 kreditlik) kvotalara əsasən mali-
yyələşdirəcəkdir.

 Terminlərin izahatı  

 Sxemdə istifadə olunan terminlər qarşıdakı sxemin məqsədləri üçün növbəti 
əhəmiyyəti daşıyırlar:

a) Müəllim – ,,Müəllimin peşəkarlıq standartının təsdiqlənməsi haqqında” 
Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2008-ci il 21 noyabr N1014 fərmanı ilə təs-
diqlənmiş müəllimin peşəkarlıq standartı ilə (irəlidə – müəllimin peşəkarlıq 



standartı) müəyyənləşdirilmiş peşəkar biliyə, bacarıq-vərdişlərə və müvafiq 
ixtisasa malik və ümumtəhsil müəssisəsində bir fənni tədris edən şəxsdir;

b) Sxemlə müəyyənləşdirilmiş status – Müəllimin qiymətləndirilməsi  sxe-
mində müəllimlərin bölgüsü  əsasında, müəllimə İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs 
– Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin (irəlidə - Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
verilən təcrübəçi müəllim  statusu və ya baş müəllim statusu yaxud aparıcı 
müəllim statusu və ya mentor statusu;

c) Təcrübəçi müəllim – “Milli Tədris planının təsdiqlənməsi haqqında” 
Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 11 mart 36/ N fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş Milli tədris planının (irəlidə – Milli tədris planı) dərs prosesini plan-
laşdıran və aparan müəllim;

d) Baş müəllim – təcrübəçi müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə, 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə müvafiq sertifikatla təs-
diqlənmiş fənn və metodik bilgilərə cavab verən müəllim;

e) Aparıcı müəllim – baş müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cav-
ab verən, öz pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi əsasında fənnin tədrisinin səmərəli 
strategiyalarını və dərs resurslarını işləyib hazırlayan, həmkarları ilə nəticələrlə 
paylaşan müəllim;

f) Mentor – aparıcı müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cavab 
verən, təlim-tədris keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr hazırlayan, 
başqa müəllimlər üçün konsultant olan, tələbələrin və yenicə başlayan məllim-
in pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik edən müəllim; 

g) Müəllimin peşəkar qovluğu – sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusa uyğun bil-
giləri və iş nəticələrini təsdiqləyən sənədlərin (irəlidə – sənədlər) mütəşəkkil 
toplumu;

h) Öz-özünü qiymətləndirmənin sorğu anketi – Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı 
Milli Mərkəzi tərəfindən işlənib hazırlanan və təsdiq edilən forma, onun əsasında 
da müəllim öz-özünü qiymətləndirir, peşəkar inkişaf fəaliyyətini planlaşdırır;

i) Müəllimin peşəkar inkişafının fasilitatoru (irəlidə – fasilitator) – ümumtəh-
sil müəssisəsinin müəllimi (mentor, – ümumtəhsil müəssisəsində belə birinin 
olduğu halda), hansını ümumtəhsil müəssisəsinin pedaqoji şurası Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
təsdiqlənmiş kriterilərə əsasən seçir;

j) İnkişafetdirici qiymətləndirmə – müəllimlərin qiymətləndirilməsi. O, müəllimə 
peşəkar inkişafın və tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında köməklik edir;

k) Dərsin qiymətləndirmə rubrikası – İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs – Qi-
ymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzinin (irəlidə – Qiymətləndirmə 
və İmtahanların Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
təsdiqlənmiş qiymətləndirmənin standartlaşdırılmış vasitəsidir. O, dərsin qi-
ymətləndirilməsinə  və etibarlı kriterilərə əsaslanır və müəllimin dərsinin qi-
ymətləndirilməsinin vahid şəklə salınmış formasıdır;
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l) Müəllimin qiymətləndirilməsinin elektron sistemi (irəlidə – elektron 
sistem) – İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs Təhsilin İdarəedilməsinin İnformasi-
ya sistemi (irəlidə – Təhsilin idarəedilməsinin informasiya sistemi) tərəfindən 
inzibatiləşdirilmiş elektron məlumatlar bazasıdır. O, ümumtəhsil müəssisələri-
nin idarəetməsinin informasiya sisteminin hissəsini təqdim edir. Elektron 
sistemin vasitəsilə müəllimlər sxemdə bölünür və müəllimin iş fəaliyyətinin 
nəticələrinin elektron qeydiyyatı həyata keçirilir;

m) Kredit bal – müəllimin peşəkar nailiyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndir-
ilməsi vahidi;

n) Xarici müşahidə – sinfin müşahidəsi. O, Qiymətləndirmə və İmtahanların 
Milli Mərkəzi tərəfindən pedaqoji təcrübənin ərzində bir dəfə həyata keçirilir;

o) Model dərsi – aparıcı müəllim və ya mentor tərəfindən keçirilən nümayiş dərsi;
p) Fəaliyyətdə olan müəllim – bu sxemin qüvvəyə mindiyi an üçün ümumtəhsil 

müəssisəsində “Ümumi təhsil haqqında” Gürcüstan qanununun 21-2 maddəsi-
nin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müəllim vəzifəsini tutan müəllim;

q) Fənn imtahanı – Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzi tərəfindən 
təşkil edilmiş imtahan;

r) Sertifikatlaşdırılmış müəllim – 2014-cü ilin sonuna qədər müəllimlik serti-
fikatını əldə etmiş müəllim;

s) Müəllimin qiymətləndirilməsi – Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən bir 
prosedur. Onun əsasında da müəllimin peşəkar standartla uyğunluğu təyin edilir;

t) İddia komissiyası – Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin direk-
torunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə yaradılmış bir komissiyadır. O, müəllimin 
daxili qiymətləndirmə nəticəsi ilə və müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdir-
ilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və dayandırılması haqqında müəllimin 
qiymətləndirmə qrupu tərəfindən təqdim edilmiş təkliflə əlaqədar müəllimin 
iddia ərizəsini nəzərdən keçirir;

u) Daxili qiymətləndirmə – Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə 
həyata keçirilmiş müəllimin öz-özünüqiymətləndirməsindən və müəllimin qi-
ymətləndirmə qrupu tərəfindən müəllimin qiymətləndirilməsindən ibarətdir;

v) Xarici qiymətləndirmə – Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə 
keçirilmiş fənn imtahanı və xarici müşahidədən ibarətdir;

w) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu – müəllimin qiymətləndirmə məqsədi ilə 
ümumtəhsil müəssisəsinin direktorunun fərmanı ilə yaradılmış qrup.

FƏSIL III. MÜƏLLIMIN HAZIRLIĞI VƏ FƏALIYYƏTƏ BAŞLAMA 
QAYDASI  

 Müəllimin təhsili və müəllimlik hüququnu qazanması

Müəllimin hazırlığının yeni akademik proqramlarının məqsədi müasir tələblərə 
uyğun ən yaxşı gənclərin müəllimlik peşəsinə cəlb olunması və sistemdə 



mövcud, xüsusilə də regionlarda səriştəli müəllimlərin çatışmazlığının aradan 
qaldırılması. 

Bu məqsədə nail olmaq üçün təhsil sisteminin strateji istiqaməti – keyfiyyətli ümu-
mi təhsilə bərabər əlçatmanın xassə baxımdan inkişafı təmin edilməlidir. 

Müəllimin hazırlığının ali tənzimləyici təhsil proqramları diversifikasiyalı ola-
caqdır.  Dövlət qeyd edilən proqramların keyfiyyətini idarə etmək üçün yüksək 
proqram standartlarından istifadə edir və bununla da dövlət maliyyəsi ilə alınmış 
kvalifikasiyanın etibarlılığı təmin edilmiş olacaqdır.

Müəllimin universitet hazırlığı 2016-2017-ci dərs ilindən inteqrativ bakalavr-mag-
istr təhsil akademik proqramı ilə həyata keçiriləcəkdir və ən azı 300 kreditdən 
ibarət olacaqdır.

Müəllimin hazırlığının inteqrativ bakalavr-magistr təhsil akademik proqramlarının 
dərs nəticələri müəllimin peşəkar standartı ilə müəyyənləşdirilmiş və ən azı baş 
müəllimin bilgilərinə uyğun olacaqdır. 

 İbtidai təhsil müəlliminin hazırlığının inteqrativ bakalavr-magistr akademik 
proqramı (ən azı 300 kredit), o cümlədən:

	 İbtidai pillə  fənlərinin/fənn qruplarının modulu – minimum 180 kredit;
	 Sərbəst komponentlərin modulu – maksimum 60 kredit;
	 Məktəb təcrübəsinin modulu – minimum 60 kredit;

 Məktəb təcrübəsinin modulu iki əsas komponentdən ibarət olmalıdır:
a) Dərs təcrübəsi;
b) Təcrübənin tədqiqi.

Proqramı bitirdikdən sonra məzunlara ibtidai təhsil üzrə magistr dərəcəsi verilir, 
fənnin/fənlərin tədrisi hüququnun göstərilməsi ilə.
 
 Fənnin / fənn qrupunun müəlliminin hazırlığı iki yolla həyata keçirilir:
a) ardıcıllıq proqramla, bu zaman abituriyent müəllimliyin xeyrinə seçim edir;
b) paralel proqramla, bu zaman tələbə təhsil prosesində müəllimlik peşəsini seçir.

 Ardıcıllıq proqramı – müəllimin hazırlığının inteqrativ bakalavr-magistr aka-
demik proqramı (ən azı 300 kredit), o cümlədən:

	 fənnin/fənn qrupunun modulu  – 120 kredit;  
	 müəllimin hazırlıq modulu – 60 kredit; 
	 sərbəst komponentlər modulu – maksimum 60  kredit; 
	 dərs təcrübəsinin modulu – minimum 60 kredit;

12
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 Məktəb təcrübəsinin modulu iki əsas komponentdən ibarət ola bilər:
a) dərs təcrübəsi;
b) təcrübənin tədqiqi.

Proqramı bitirdikdən sonra məzunlara təhsil üzrə magistr dərəcəsi verilir, müvafiq 
pillədə fənnin/fənlərin tədrisi hüququnun göstərilməsi ilə.
 
 Paralel proqram – Milli Tədris planının müvafiq fənn/fənn qrupunun əsas 

bakalavr proqramının çərçivəsində, o cümlədən:
	 Milli Tədris Planına uyğun  fənn/fənn qrupunun əsas proqramının modulu 

–120 kredit;
	 Müəllimin hazırlıq modulu – 60 kredit;
	 sərbəst komponentlər modulu – maksimum 60  kredit; 
	 məktəb təcrübəsinin modulu – 60 kredit;

 Məktəb təcrübəsinin modulu iki əsas komponentdən ibarət ola bilər:
a) dərs təcrübəsi;
b) təcrübənin tədqiqi.

Proqramı tam bitirdikdən sonra məzunlara təhsil üzrə magistr dərəcəsi verilir, 
müvafiq pillədə fənnin/fənn qrupunun tədrisi hüququnun göstərilməsi ilə.

Tələbə məktəb təcrübəsindən başqa proqramın bütün modullarını keçdiyi halda, 
ona müvafiq fənnin/fənn qrupunun bakalavr dərəcəsi və müəllimlik sertifikatı ver-
ilir.

Müəllimin hazırlığının inteqrativ bakalavr-magistr akademik proqramlarının 
tam dəyərlə fəaliyyətə başlaması üçün keyfiyyətin idarəedilməsi və dövlət mali-
yyələşdirmə sistemlərinin uyğunluğu üçün müəyyən qanunvericilik dəyişiklikləri-
ni etmək lazımdır.
 
 Müəllimin hazırlığının inteqrativ bakalavr-magistr akademik proqramını  

bitirdikdən sonra müəllimlik hüququ qazanılır:
	 Müəllimin hazırlığının inteqrativ bakalavr-magistr akademik proqramını naili-

yyətlə keçdikdən sonra tələbə fənn, metodik, tədqiqi və praktiki bilgilərini təs-
diqləyir və bunun nəticəsində də məzuna müəllimlik hüququnu verən diplom 
verilir.

	 Ümumtəhsil müəssisəsində işə başladığı halda, məzun bir il sınaq müddəti ilə 
baş müəllim olur.

	 Baş müəllim statusu bir il ərzində xarici müşahidəni nailiyyətlə keçdikdən son-
ra verilir;



	 Əgər müəllim bir il ərzində xarici müşahidəni nailiyyətlə keçə bilmirsə, o 
zaman peşəkar inkişafın fərdi planını işləyib hazırlayır və onun bir il ərzində 
sınaq müddəti uzadılır, xarici müşahidəni keçməsi üçün. 

Ardıcıllıq akademik proqramlarının məzunlarının birinci buraxılışı 2020-2021-ci 
ildə olacaqdır.

Buna görə də peşəkar müəllimlərin sıralarını alternativ yolla doldurmaq lazımdır 
– müəllimin hazırlıq təhsil proqramının müstəqil şəkildə fəaliyyətə başlanılması 
ilə. Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən aşkarladığı qıtlıq istiqamətlərinin 
doldurulması üzrə xüsusi qayğı göstərməlidir.

 Müəllimlik hüququnun əldə edilməsi bakalavr, magistr və ya onlara 
bərabər akademik dərəcəyə bərabər şəxslər üçün

a) Milli tədris planının müvafiq fənn/fənn qrupunun akademik dərəcəsini almış 
bakalavr, magistr və ya onlara bərabər akademik dərəcəsi olan şəxslər müəl-
limlik hüququnu qazanmaq üçün ali təhsil müəssisəsi tərəfindən həyata keçir-
ilmiş müəllimin hazırlığının akkreditə edilmiş təhsil proqramını nailiyyətlə 
başa vurmalıdırlar.

	 Proqrama qəbulun ön şərti olaraq, ixtisas tələbindən başqa, müvafiq fənn üzrə 
imtahanın verilməsi müəyyənləşdirilir;

	 Aplikantlar dövlət tərəfindən elan edilmiş kvotalara uyğun olaraq maliyyələşdi-
riləcəklər;

	 Müəllimin hazırlıq proqramını nailiyyətlə başa vurduqdan sonra şəxsin adı-
na müvafiq sertifikat veriləcəkdir, hansı ki, onun müəllimlik peşəkarlığını təs-
diqləyir və ona müəllimlik hüququnu verir;

	 Ümumtəhsil müəssisəsində müəllim işinə başlanıldığı halda, məzun bir illik 
sınaq müddəti ilə baş müəllim olur.

	 Baş müəllim statusu bir il ərzində nailiyyətlə xarici müşahidəni keçdikdən son-
ra verilir;

	 Əgər müəllim bir il ərzində nailiyyətlə xarici müşahidəni keçə bilmirsə, o 
zaman peşəkar inkişafın fərdi planını işləyib hazırlayır və onun bir il ərzində 
sınaq müddəti uzadılır, xarici müşahidəni keçmək üçün. 

b) diplom əsasında müəllimlik hüququ olan və müəllimlik istəyi olan şəxs 
ümumtəhsil müəssisəsində işə başlamaq və baş müəllim statusunu almaq üçün:

	 Müəllimlik istəyi olan şəxs fənn üzrə imtahanı verir;
	 Ümumtəhsil müəssisəsində müəllim işinə başlanıldığı halda, məzun bir illik 

sınaq müddəti ilə baş müəllim olur.
	 Baş müəllim statusu bir il ərzində nailiyyətlə kənar müşahidəni keçdikdən son-

ra verilir;
	 Əgər müəllim bir il ərzində nailiyyətlə kənar müşahidəni keçə bilmirsə, o 

zaman peşəkar inkişafın fərdi planını işləyib hazırlayır və onun bir il ərzində 
sınaq müddəti uzadılır, kənar müşahidəni keçmək üçün. 
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 Müəllimlik hüququnun əldə edilməsi doktor və ya ona bərabər akademik 
dərəcəyə bərabər şəxslər üçün

Ümumtəhsil müəssisəsində iş təcrübələri olmayan və ya ən azı, 2011-ci ildən 
ümumtəhsil müəssisəsində işləməyən Milli tədris planının müvafiq fənn və ya 
təhsil istiqaməti üzrə doktor və ya ona bərabər akademik dərəcəsi olan şəxslər 
Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin kursunu (peşəkar bacarıqlar və 
fənnin tədris metodikası) və ya başqa təşkilatın müəllimlərin hazırlığının akkreditə 
edilmiş kursunu (peşəkar bacarıqlar və fənnin tədris metodikası) uğurla başa vur-
duqdan sonra müəllimlik hüququnu qazanırlar.

	 Ümumtəhsil müəssisəsində müəllim işinə başladığı halda, ona baş müəllim sta-
tusu verilir.

	 Aparıcı müəllim statusu – ona aparıcı müəllim statusunun əldə edilməsi üçün 
müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində  nailiyyətlə dərsin  xarici müşahidəsinin 
keçirilməsi kifayət edir.

 2014-cü ilin sonuna qədər müəllimlik sertifikatını əldə etmiş şəxslər üçün 
müəllimlik hüququnun qazanılması

	 2014-cü ilin sonuna qədər ümumtəhsil müəssisəsində işə başladıqda müəllim-
lik sertifikatını qazanmış şəxsə baş müəllim statusu verilir və sxemə cəlb ol-
unur. Əgər qeyd edilən müəllim  bir il ərzində nailiyyətlə xarici müşahidəni 
keçə bilmirsə, o zaman peşəkar inkişafın fərdi planını işləyib hazırlayır və 
onun bir il ərzində sınaq müddəti uzadılır, xarici müşahidəni keçmək üçün. 

FƏSIL  IV.  İCTIMAI MƏKTƏBDƏ MÜƏLLIM VAKANSIYASININ 
ELAN EDILMƏSI VƏ MÜSABIQƏNIN KEÇIRILMƏ QAYDASI

İctimai məktəbdə fənnin vakant saatlarının olduğu halda, vakansiya daxili müsabiqənin 
əsasında tamamlanır. Daxili müsabiqə ilə müəllim vakansiyasının tamamlanmadığı 
halda, ictimai məktəb açıq müsabiqə elan etmək hüququna malik olur.

Direktorun hüququ var ki, əsaslandırılmış qərar əsasında, ictimai məktəbdə fənnin 
vakant saatlarını açıq müsabiqənin elan edilməsi yolu ilə tamamlasın.

Müsabiqə şərtlərini qanunvericilik əsasında ictimai məktəbin direktoru təyin edir.

 Vakant yerin haqqında müsabiqənin elan edilməsi

Açıq müsabiqə haqqında elan internet məkanda yerləşən işlə təminat internet 
səhifəsində – www.pedagogi.ge – də açıq yerləşdirilməlidir. Daxili müsabiqə 
haqqında elan ictimai məktəbdə müəllimlər üçün əlçatan yerdə yerləşdirilməlidir.
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 Daxili və açıq müsabiqənin mərhələləri:
 Ixtisas tələblərinə əsasən qəbul edilmiş ərizələrin seçilməsi;
 Müsahibə;
 İctimai məktəbin təyin etdiyi başqa mərhələlər.

 Müəllimlik vakansiyasına namizədlərin seçilməsi

Müsabiqə komissiyası vakant mövqe üzrə daxil olmuş ərizələri təhlil edir və həmin 
namizədləri seçir, hansılar tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdən müəllimə qarşı 
irəli sürülmüş tələblərlə uyğunluğu təsdiq olunur.

İctimai məktəb seçimin və ya qiymətləndirmənin şəffaf və etibarlı kriterilərini 
işləyib hazırlamalıdır ki, hər bir maraqlı şəxs üçün əlçatan olsun.

Müsabiqə komissiyası 5 üzvdən ibarət olmalıdır. Müsabiqə komissiyası icti-
mai məktəbin əməkdaşlarından ibarət ola bilər və eləcə də dəvət olunmuş üz-
vlərdən.

Komissiyanın iş qaydası ictmai məktəbin əmri ilə müəyyənləşdirilməlidir.

 Əmək müqaviləsinin bağlanılması 

Namizədlərin qiymətləndirilməsindən sonra komissiya ictimai məktəb direktoru-
na müvafiq tövsiyəni təqdim edir. Direktor müəllimlə qanunvericiliklə müəyyən-
ləşdirilmiş qayda ilə əmək müqaviləsini bağlayır.

FƏSIL V.  MÜƏLLIMIN  PEŞƏKAR INKIŞAFI 

Müəllimin peşəkar inkişafına Milli Tədris planı və Müəllimin peşəkar standartı 
səbəb olur.

 Müəllimin statusları

 Müəllimin statusları Müəllimin peşəkarlıq standartı ilə müəyyənləşdirilm-
iş tələblərə əsaslanır. Sxemin çərçivəsində müəllimlərin növbəti statusları 
müəyyənləşdirilir:

	 təcrübəçi  müəllim – yalnız sxemdə bölünmüş fəaliyyətdə olan müəllimlərə 
yayımlanır;

	 baş müəllim;
	 aparıcı müəllim;
	 mentor.
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Müəllim tərəfindən sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun tapılması, saxlanılması və 
ya dayandırılması onun peşəkar iş fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi nəticələrindən 
asılıdır.

Əgər müəllim müvafiq statusun verilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş kredit-balları 
sxemlə və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən müddət çərçivəsində topla-
yarsa, o zaman ona yuxarıda sadalanan statuslar verilir.

Əgər müəllim müvafiq statusun saxlanılması üçün müəyyənləşdirilmiş kredit bal-
ları sxemlə və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən müddətlər ərzində topla-
yarsa, o zaman baş müəllimin və ya aparıcı müəllimin və ya mentorun statusunu 
saxlayır. 

Verilmiş kredit balların əsasında, müəllimin qiymətləndirmə qrupu müəllimə 
statusun verilməsi/saxlanılması/dayandırılması haqqında təklifi Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzi üçün təqdim edilməsi haqqında qərar qəbul edir. 
Müəllimin qiymətləndirmə qrupu qeyd edilən təklifi Müəllimlərin Peşəkar İnk-
işaf Milli Mərkəzinə əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə elektron sistem 
vasitəsilə təqdim edir. Müəllimin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinin direktoru, 
müəllimin qiymətləndirmə qrupunun təklifinin nəzərə alınması ilə, müəllim üçün 
statusun verilməsi/saxlanılması/dayandırılması haqqında qərar qəbul edir. Müəl-
lim statusunun verilməsi ilə, saxlanılması və  dayandırılması ilə əlaqədar qərarı 
məhkəmədə şikayətləndirilə bilər. 

Müəllimlərin peşəkar  inkişafının Milli Mərkəzi statusunun verilməsindən 2 ay 
müddətində sertifikatları Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyinin ərazi orqanlarına 
– təhsil resurs-mərkəzlərinə (irəlidə - təhsil resurs-mərkəzləri) verir. Təhsil re-
surs-mərkəzi müəllimin sertifikatını qəbul etdiyi gündən 20 gün ərzində sertifikat-
ların paylanılmasını təmin edir.

 Müəllimə statuslarının verilməsi üçün vacib yollar və vasitələr  

Hər növbəti statusa nail olmaq üçün müəllim peşəkar inkişafın ardıcıl yolunu 
keçməlidir:

 Baş müəllimin statusunun verilməsi üçün: 
	 Təcrübəçi müəllim  təkcə məcburi fəallıqlarla 19 kredit bal toplayır;
	 Təcrübəçi müəllim öz-özünü qiymətləndirmənin sorğu anketindən istifadə et-

məklə öz-özünü qiymətləndirir;
	 Təcrübəçi müəllim öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin analizinin əsasın-

da peşəkar inkişafın fərdi iş planını tərtib edir;
	 Təcrübəçi müəllim tədris etdiyi fənn üzrə imtahan verir;
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	 Təcrübəçi müəllim pedaqoji bacarıqlarda peşəkar inkişaf kursunu keçir;
	 Müəllimin qiymətləndirmə qrupu ən azı iki dəfə təcrübəçi müəllim tərəfindən 

keçirilən dərsi müşahidə edir və dərsin qiymətləndirilməsi rubrikasının isti-
fadəsi ilə qiymətləndirir və inkişafetdirici qiymətləndirməni verir;

	 Müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən dərsin müşahidəsinin qeyri-kafi 
qiymətləndirilməsi halında, təcrübəçi müəllim daha bir müşahidənin keçir-
ilməsini tələb edə bilər;

	 Təcrübəçi müəllim statusun verilməsi üçün onun tərəfindən həyata keçirilən 
fəallıqları təsdiqləyən sənədləri müəllimin peşəkar qovluğuna yerləşdirir, on-
ları eləcə də elektron sistemdə yerləşdirir; 

	 Müəllimin qiymətləndirmə qrupu təcrübəçi müəllim tərəfindən həyata keçir-
ilmiş fəallıqları peşəkar qovluqda mövcud sənədlərin əsasında qiymətləndirir 
və təcrübəçi müəllim üçün baş müəllimin statusunun verilməsi və ya təcrübəçi 
müəllimin statusunun dayandırılması haqqında təklifin Müəllimlərin Peşəkar 
İnkişafının Milli Mərkəzi üçün təqdim edilməsi haqqında qərar qəbul edir.

Təcrübəçi müəllim onun tərəfindən həyata keçirilən icbari fəallıqlara müvafiq 
olaraq qiymətləndirilir. Baş müəllim statusunun verilməsi üçün təcrübəçi müəllim 
üçün icbari fəallıqarın uyğun kredit balları növbəti şəkildə müəyyənləşdirilir:

 Baş müəllim statusunun  verilməsi üçün təcrübəçi  Kredit ballar
 müəllim üçün icbari fəallıqlar   
 Fənn imtahanı   10
 2 dərsin keçilməsi, hansında müşahidəni müəllimin qiymətləndirmə 
 qrupu həyata keçirir   4
 Müəllimin peşəkar bacarıqları üzrə Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı 
 Milli Mərkəzi və ya başqa müəssisə tərəfindən təşkil edilmiş peşəkar 
 inkişaf kursunun keçilməsi. Başqa müəssisə tərəfindən həyata keçirilmiş 
 peşəkar inkişaf kursu akkreditə edilmiş Gürcüstan qanunvericiliyi ilə 
 təyin edilən qayda ilə olmalıdır.  5
  Cəmi   19

Təcrübəçi müəllim baş müəllim statusunu alması üçün kredit balları ən çoxu dörd 
il ərzində toplayır. 2015-2016-cı dərs  ili Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəllimin 
qiymətləndirilmə sisteminin pilotlaşdırılması ili kimi elan edildiyindən müəllim 
statusunun verilməsi üçün müəllimə əlavə bir il verilir. 

Təcrübəçi müəllimin hüququ var ki, statusla müəyyənləşdirilmiş müddətdə əlavə 
fəaliyyətlə kredit balları toplasın, hansılar onda baş müəllimin statusunun ver-
ilməsindən sonra əks olunur. 

Əgər təcrübəçi müəllim 3 il ərzində fənn imtahanını verə bilmirsə və ya baş 
müəllim statusunun verilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş müddətdən sonra lazımi 
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kredit balları toplaya bilməzsə, o zaman ümumtəhsil müəssisəsi onunla əmək 
müqaviləsini dayandırmalı və vakansiya elan etməlidir. Musiqi və idman (fiziki 
tərbiyə) müəllimləri, eləcə də qeyri-gürcüdilli ümumtəhsil müəssisəsinin/şöbəsi-
nin müəllimləri üçün, hansılara Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzi 
baş müəllim statusunun verilməsi üçün müəyyən müddət ərzində fənn imtah-
anının keçirilməsini təmin edə bilmirsə, qeyd edilən nəticə Qiymətləndirmə və 
İmtahanlar Milli Mərkəzi tərəfindən onlar üçün fənn imtahanının keçirildiyi hal-
da özünü göstərir, onlar tərəfindən fənn imtahanı verilə bilmədiyi/ verilmədi-
yi halda. Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzi tərəfindən qeyd edilən 
müəllimlər üçün fənn imtahanının keçirildiyi halda, onlar tərəfindən fənn imtah-
anı verilə bilmədiyi/ verilmədiyi halda, müəllimlər təcrübəçi müəllim statusunu 
saxlayırlar.

 Fənn imtahanının keçirilməsini Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzi:
a) İnformasiya-kommunikasiya texnologiya müəllimləri üçün 2015-ci il ərzində 

təmin edir;
b)  Musiqi və idman (fiziki təlim), eləcə də qeyri-gürcüdilli şöbə müəllimləri üçün 

2016-cı il ərzində təmin edir.

 Baş müəllim statusunun saxlanılması üçün və ya aparıcı müəllim sta-
tusunun verilməsi üçün:

	 Baş müəllim öz-özünüqiymətləndirmənin sorğu anketinin istifadəsi ilə öz-
özünü qiymətləndirməni həyata keçirir;

	 Baş müəllim öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin analizinin əsasında 
peşəkar inkişafın fərdi iş planını tərtib edir;

	 Müəllimin qiymətləndirmə qrupu ən azı iki dəfə baş müəllim tərəfindən 
keçirilən dərsi müşahidə edir və dərsin qiymətləndirilməsi rubrikasının isti-
fadəsi ilə qiymətləndirir və inkişafetdirici qiymətləndirməni verir;

	 Müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən dərsin müşahidəsinin qeyri-kafi 
qiymətləndirilməsi halında, baş müəllim daha bir müşahiənin keçirilməsini 
tələb edə bilər;

	 Baş müəllim xarici müşahidəni bir dəfə keçir;
	 Baş müəllim baş müəllim statusunun saxlanılması və ya aparıcı müəllimin sta-

tusunun verilməsi üçün onun tərəfindən həyata keçirilən icbari fəallıqları və 
əlavə iş fəaliyyətini təsdiqləyən sənədləri müəllimin peşəkar qovluğuna yer-
ləşdirir, onları eləcə də elektron sistemdə yerləşdirir; 

	 Müəllimin qiymətləndirmə qrupu baş müəllim tərəfindən həyata keçirilmiş 
icbari fəallıqları və əlavə işləri qiymətləndirir və peşəkar qovluqda mövcud 
sənədlərin əsasında baş müəllim üçün statusun dayandıırlması və y baş müəl-
lim statusunun saxlanılması və ya aparıcı müəllimin statusunun verilməsi 
haqqında təklifin Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi üçün təqdim 
edilməsi haqqında qərar qəbul edir.
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 Baş müəllimin statusunun saxlanılması üçün: 

Baş müəllim 13 kredit bal toplayır, bunların arasında 9 kredit bal icbari fəallıqların 
hissəsidir, 4 kredit bal isə – əlavə fəallığın.

Baş müəllimin statusunun saxlanılması üçün baş müəllim üçün icbari fəallığın 
müvafiq kredit balları növbəti şəkildə müəyyənləşdirilir:  

 Baş müəllim statusunun  verilməsi üçün təcrübəçi  Kredit ballar
 müəllim üçün icbari fəallıqlar   

 2 dərsin keçilməsi, hansının müşahidəsini müəllimin 

 qiymətləndirmə qrupu həyata keçirir          4

 Dərsin aparılması, hansının müşahidəsini Qiymətləndirmə 
 və İmtahanların Milli Mərkəzi həyata keçirir       5

 Cəmi                 9 

Baş müəllim statusunu saxlaması üçün baş müəllim kredit balları hər dörd il ər-
zində toplayır. 2015-2016-cı dərs ili Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəllimin qi-
ymətləndirilmə sisteminin pilotlaşdırılması ili kimi elan edildiyindən, baş müəllim 
statusunun saxlanması  üçün müəllimə qeyd edilən müddətdən əlavə bir il verilir. 

Əgər baş müəllim qeyd edilən müddət ərzində baş müəllimin statusunun saxlanıl-
ması üçün lazımi kredit balı toplaya bilməzsə, o zaman baş müəllimin qiymətləndi-
rilməsi əsasında, müəllimin peşəkar inkişafının fərdi bir illik planı tərtib olunur.

Əgər baş müəllim müəllimin fərdi peşəkar inkişafı planı ilə müəyyənləşdirilmiş 
müddət ərzində müəllim statusunun saxlanılması üçün lazımi kredit balları toplaya 
bilmirsə, o zaman ümumtəhsil müəssisəsi məcburdur ki, onunla əmək müqaviləsi-
ni dayandırsın və vakansiya elan etsin, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən 
qayda ilə.

 Aparıcı müəllimin statusunun verilməsi üçün 

Baş müəllim 19 kredit bal toplayır və bu da baş müəllimin statusunun saxlanıl-
ması üçün lazımi 13 balı əhatə edir. Artırılan 6 kredit baldan 4 kredit bal icbari 
fəallıqların hissəsidir, 2 bal isə – əlavə iş üçün. İcbari fəallıqlara bir dərsin aparıl-
ması əlavə olunur, onların müşahidəsini müəllimin qiymətləndirmə qrupu həyata 
keçirir (2 kredit bal) və şəxsi pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi (2 kredit bal).

Baş müəllim  aparıcı müəllim statusunu  almaq üçün ən çoxu dörd il ərzində 
kredit balları toplamalıdır. 2015-2016-cı dərs ilinin Gürcüstan qanunvericiliyi ilə 
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müəllimin qiymətləndirilməsinin pilotlaşdırılması ili kimi təyin edilməsinə görə, 
aparıcı müəllim statusunun verilməsi üçün müəllimə qeyd edilən müddətdən əlavə 
bir il verilir.

 Aparıcı müəllimin statusunun saxlanılması üçün və ya mentor statusunun 
verilməsi üçün:

	 Aparıcı müəllim öz-özünüqiymətləndirmənin sorğu anketindən istifadə et-
məklə özünüqiymətləndirməni həyata keçirir;

	 Aparıcı müəllim öz-özünüqiymətləndirmənin sorğu anketinin əsasında peşəkar 
inkişafın fərdi iş planını tərtib edir;

	  Müəllim öz-özünüqiymətləndirmə anketinin analizi əsasında peşəkar inkişafın 
fərdi iş planını tərtib edir;

	 Aparıcı müəllim model dərslərini keçir;
	 Aparıcı müəllim statusunun saxlanılması və ya mentor statusunun verilməsi 

üçün aparıcı müəllim onun tərəfindən həyata keçirilən icbari fəallıqları və əlavə 
iş fəaliyyətini təsdiqləyən sənədləri  müəllimin peşəkar qovluğunda yerləşdirir, 
eləcə də onu elektron sistemdə yerləşdirir;

	 Müəllimin qiymətləndirmə qrupu aparıcı müəllim tərəfindən həyata keçirilmiş 
icbari fəallıqları və əlavə iş fəaliyyətlərini qiymətləndirir və müəllimin peşəkar 
qovluğunda olan sənədlərin əsasında müəllim üçün aparıcı müəllim statusunun 
dayandırılması və baş müəllimin statusunun verilməsi və ya aparıcı müəllimin 
statusunun saxlanılması və ya mentor statusunun verilməsi haqqında təklifləri 
Müəllimin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi üçün təqdim edilməsi haqqında 
qərar qəbul edir.

 Aparıcı müəllimin statusunun saxlanılması üçün: 

Aparıcı müəllim 17 kredit bal toplayır, bunların arasında 10 kredit bal icbari 
fəallıqların hissəsidir, 7 kredit bal isə – əlavə fəallığın.

Aparıcı müəllim statusunun saxlanılması üçün aparıcı müəllim hər beş il ərzində 
kredit balları toplayır. 2015-2016-cı dərs ili Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəl-
limin qiymətləndirmə sisteminin pilotlaşdırılması ili kimi müəyyənləşdirildiy-
indən, aparıcı müəllimin statusunun verilməsi üçün müəllimə qeyd edilən vaxtdan 
əlavə bir il verilir.

Əgər aparıcı müəllim qeyd edilən müddət ərzində ən azı aparıcı müəllimin sta-
tusunun verilməsi üçün qeyd edilən kredit balları toplaya bilməzsə, o zaman onun  
aparıcı müəllim statusu dayandırılacaq  və baş müəllim statusu veriləcəkdir.

Aparıcı müəllimin statusunun saxlanılması üçün aparıcı müəllim üçün lazımi 
fəallıqların müvafiq kredit balları növbəti qaydada müəyyənləşdirilir: 
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 Baş müəllim statusunun  verilməsi üçün təcrübəçi          Kredit ballar
 müəllim üçün icbari fəallıqlar    
 5 model dərsi               5
 Ümumtəhsil müəssisəsinin  ehtiyaclarının tədqiqi      3
 Müəllimin Pşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun 
 fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş kriterilərə 
 uyğun dərs resursunun və ya resenziyalı peşəkar ədəbiyyatın 
 hazırlanması              2
  Cəmi                  10

Mentor statusunun verilməsi üçün:

Aparıcı müəllim 25 kredit toplayır və bu da aparıcı müəllim statusunun saxlanıl-
ması üçün 17 kredit balı əhatə edir. 

Artan 8 kredit baldan 5 kredit bal icbari fəallığın hissəsidir, 3 kredit bal isə - əlavə 
iş fəaliyyətinin. İcbari fəallıqlara 5 model dərsin aparılması əlavə olacaqdır (5 
kredit bal).

Aparıcı müəllim mentor statusunu saxlaması üçün kredit balları ən çox beş il 
ərzində toplayır. 2015-2016-cı dərs  ili Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəllimin 
qiymətləndirilmə sisteminin pilotlaşdırılması ili kimi elan edildiyindən, aparıcı 
müəllim statusunun saxlanması  üçün müəllimə qeyd edilən müddətdən əlavə bir 
il verilir. 

 Mentorun statusunun saxlanılması üçün:

 Mentor 30 kredit bal toplayır, bunların arasında 15 kredit bal icbari fəallıqların 
hissəsidir, 15 kredit bal isə əlavə iş fəaliyyətinin.

	 Mentor öz-özünüqiymətləndirmənin sorğu anketindən istifadə etməklə 
özünüqiymətləndirməni həyata keçirir;

	 Mentor öz-özünüqiymətləndirmənin sorğu anketinin əsasında peşəkar ink-
işafın fərdi iş planını tərtib edir;

	  Mentor  peşəkar inkişafın fəallıqlarını həyata keçirir;
	 Mentor müəllim model dərslərini keçir;
	 Mentor müəllim mentor statusunun saxlanılması üçün onun tərəfindən həyata 

keçirilən icbari fəallıqların və əlavə iş fəaliyyətini təsdiqləyən sənədləri müəl-
limin peşəkar qovluğuna yerləşdirir, eləcə də onu elektron sistemdə yerləşdirir;

	 Müəllimin qiymətləndirmə qrupu mentor tərəfindən həyata keçirilmiş icbari 
fəallıqları və əlavə iş fəaliyyətlərini qiymətləndirir və müəllimin peşəkar 
qovluğunda olan sənədlərin əsasında müəllim üçün mentor statusunun 
dayandırılması və aparıcı müəllimin statusunun verilməsi və ya mentor sta-
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tusunun saxlanılması haqqında təklifləri Müəllimin Peşəkar İnkişafının Milli 
Mərkəzi üçün təqdim edilməsi haqqında qərar qəbul edir.

Mentor statusunun saxlanılması üçün mentor üçün icbari fəallıqların müvafiq 
kredit balları növbəti qaydada müəyyənləşdirilir: 

 Baş müəllim statusunun  verilməsi üçün təcrübəçi     Kredit ballar
 müəllim üçün icbari fəallıqlar   
 5 model dərsi               5
 Müəllimin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinin direktorunun 
 fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş kriterilərin 
 müvafiq dərs resursunun və ya resenziyalı peşəkar 
 ədəbiyyatın hazırlanması            3
 Müəllimin peşəkar inkişafının fasilitatorluğu        2
 Müəllimin tələbatlarının qiymətləndirilməsi və onun 
 əsasında müəllimlər üçün peşəkar inkişaf tədbirlərinin 
 aparılması                 3
 Tələbələrin və ya müəllimin konsultasiyası         2
  Cəmi                         15

Mentor statusunun saxlanılması üçün mentor kredit balları ən çox 5 il ərzində 
toplayır.

Əgər mentor müəllim qeyd edilən müddətdə ən azı mentor statusunun saxlanılması 
üçün lazımi balları toplaya bilməzsə, o zaman onun mentor statusu dayandırılacaq 
və ona aparıcı müəllim statusu veriləcəkdir. 

Əgər mentor statusunun verilməsi üçün nəzərdə tutulmuş müddətdə mentor sta-
tusunun saxlanılması üçün müəllm lazımi kredit balları bir dəfə toplayarsa, o 
zaman onun mentorluq statusu saxlanılır.

 Müəllimin əlavə iş fəaliyyətləri və onların müvafiq kredit balları: 

 Əlavə iş fəaliyyətlərinin siyahısı     Kredit bal

 Müəllimin qiymətləndirmə qrupuna   Müəllimin peşəkar  3 kredit bal
 üzvlük (mentordan başqa)     inkişafının 
            fasilitatorluğu üçün
            Müəllimin     1 kredit bal
            qiymətləndirmə 
            qrupunun başqa
            üzvləri üçün 
  Peşəkar inkişaf məqsədilə keçirilmiş 
 tədbirlərdə (konfranslar, seminar) məruzəçi 
 kimi iştirak etmək             1 kredit bal
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 Ümumtəhsil müəssisəsi üçün müvafiq hesabatın 
 təqdim edilməsi ilə təsdiq edilən peşəkar inkişaf 
 üçün staj               1 kredit bal
 Müəllimin Peşəkar İnkişafının Milli mərkəzinin 
 direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
 müəyyənləşdirilmiş kriterilərin müvafiq dərs 
 resursunun yaradılması (aparıcı müəllim və 
 mentordan başqa)             1 kredit bal
 Müəllimin Peşəkar İnkişaf      Məqalənin hazırlanması 1 kredit bal
 Milli Mərkəzinin direktorunun     (aparıcı müəllim
 fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə    və ya mentordan başqa)
 müəyyənləşdirilmiş kriterilərin 
 müvafiq resenziyalı peşəkar     Metodiki ədəbiyyatın 2 kredit bal
 ədəbiyyatın hazırlanması       hazırlanması (aparıcı
              müəllim və ya 
             mentordan başqa)
       
            Qrif verilmiş məktəb  4 kredit bal
            dərsliklərinin hazırlanması 
 Tələbələrin və ya müəllimin 
 konsultasiyası (yalnız baş 
 müəllim üçün)              2 kredit bal
 Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının 
 Milli Mərkəzinin treninq-modulunun 
 müəllifliyi. Başqa müəssisə tərəfindən 
 təşkil edilmiş treninqin akkreditə edilmiş 
 treninq-moduluna müəlliflik          2 kredit bal
 Müəllimin peşəkar inkişafı məqsədilə, 
 müəllimin öz-özünüqiymətləndirməsi 
 əsasında, müəllim tərəfindən ümumtəhsil 
 müəssisəsinin müdiriyyətinin razılığı ilə, 
 Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli 
 Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmiş treninqin 
 və ya başqa müəssisə tərəfindən təşkil         25  əlaqə saatı
 edilmiş akkreditə edilmiş treninqin keçilməsi      – 1 kredit bal
      
 Müəllimin qiymətləndirilməsi 

Müəllimlərin peşəkar inkişafı və ümumiyyətlə, təhsilin keyfiyyətinin yax-
şılaşdırılması qiymətləndirmənin obyektiv və şəffaf sisteminin tətbiqi xaricində 
təsəvvür edilməzdir. Əsaslı özünüqiymətləndirmə və daxili qiymətləndirmə yolu 
ilə yaxşı hazırlanmış və təşkil edilmiş qiymətləndirmə inkişaf sisteminin hazır-
lanması üçün məktəb mühitinin və təlim-tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırıl-
masına, şagirdlərin nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına, hər bir müəllimin peşəkar 
yüksəlişinə xidmət edir. Bu da öz növbəsində, ümumtəhsil müəssisəsinin ink-
işafının ön şərtidir.
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 Müəllimin qiymətləndirilməsinin məqsədidir: 

a) Müəllimin peşəkar standartının tələbləri ilə müəllimin bilgilərinin uyğun-
luğunun təyin edilməsi; 

b)  Müəllimin qiymətləndirmə sisteminin tətbiqi ilə müəllimin peşəkar inkişafının 
və ümumtəhsil müəssisəsinin muxtariyyətinin gücləndirilməsinə dəstəyin ver-
ilməsi. 

Müəllimin qiymətləndirilməsi müəllimin peşəkar standartına və növbəti əsas prin-
siplərə əsaslanır:  ədalət, obyektivlik, etibarlılıq, bərabərlik, şəffaflıq.

 Müəllim Müəllimin peşəkar standartı ilə nəzərdə tutulmuş iki istiqamətlə  
 qiymətləndirilir:

a) şagirdin nəticəsinə yönəlmiş dərs prosesinin idarə edilməsi;
b) peşəkar inkişaf.

 Müəllimin qiymətləndirilməsi daxili və xarici qiymətləndirmə ilə həyata  
 keçirilir: 

a) xarici qiymətləndirmə. O, fənn üzrə imtahanı və xarici müşahidəni əhatə edir;
b) daxili qiymətləndirmə. O, müəllimin öz-özünüqiymətləndirməsindən və müəllim-

in qiymətləndirmə qrupu tərəfindən müəllimin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.

 Müəllimin öz-özünüqiymətləndirməsi 

1. Müəllimin öz-özünü qiymətləndirməsi sorğu anketinin əsasında həyata keçiril-
ir. Müəllim öz-özünüqiymətləndirmə anketini doldurmalıdır;

2. Öz-özünə qiymətləndirmə anketinin istifadəsi ilə müəllim:
a) Öz iş fəaliyyətini qiymətləndirir;
b) Öz peşəkar tələbatlarının analizini edir;
c) Şagirdlərin fərdi nailiyyətlərinin və öz-özünü qiymətləndirmə sorğu analiz-

inin əsasında ən azı bir illik fərdi iş planını tərtib edir, onda müəllim tərəfind-
ən peşəkar inkişaf məqsədilə həyata keçiriləcək fəallıqlar təsvir olunurlar.

d) Hər dərs ilinin sonunda dərs ili ərzində onun tərəfindən həyata keçirilən 
peşəkar işi analiz edir.

 Xarici müşahidə 

Baş müəllim statusunun saxlanılması üçün dərs prosesinin səmərəli şəkildə aparıl-
masının yoxlanılması məqsədilə onun tərəfindən keçirilən dərs yalnız bir dəfə xari-
ci müşahidəyə şamil olur, baş müəllim statusunun əldə edilməsindən bir il ərzində.
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 Müəllimin qiymətləndirilmə qrupu

Müəllimin qiymətləndirilməsini Müəllimin qiymətləndirmə qrupu həyata keçirir. 
O, ümumtəhsil müəssisəsinin direktoru, direktor müavini (olduğu halda)  müəl-
limin peşəkar inkişaf fasilitatorunun və müvafiq fənn/fənn qrupunun kafedrası 
tərəfindən üç illik müddətlə təqdim edilən üzvdən ibarətdir. 

 Müəllimin qiymətləndirilmə qrupu: 
a) Müəllim tərəfindən həyata keçirilən işlərə inkişafetdirici qiymətləndirmə verir;
b) Müəllimin peşəkar qovluğunda olan sənədləri qiymətləndirir və qanunverici-

liklə təyin edilən qayda ilə kredit ballar verir;
c) Müəllim üçün verilən kredit balların əsasında, müəllim üçün sxemlə müəyyən 

edilmiş statusun verilməsinin, saxlanılmasının və dayandırılmasının əsasın-
da təklifin Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzi üçün təqdim edilməsi 
haqqında qərar qəbul edir.

Fasilitatorun funksiyaları: 

Fasilitator müəllimə fərdi tələbatların təyin edilməsində, peşəkar inkişaf planının 
tərtib edilməsi və həyata keçirilməsində, əldə edilən nəticələrin qiymətləndi-
riməsində köməklik edir. Fasilitator müəllimin qiymətləndirmə qrupunun iş fəali-
yyətində qərar qəbul edir. 

Fasilitatorun seçim kriterilərini Müəllimin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzi təşkil 
edir.

 Dərsin müşahidə edilməsi və keçilən dərsin qiymətləndirilməsi 

Müəllimin qiymətləndirmə qrupu müəllim tərəfindən keçirilən dərsi müşahidə edir 
və dərsin qiymətləndirmə rubrikasının istifadəsi ilə qiymətləndirir. 

Müəllimin qiymətləndirmə qrupu müəllimlə birlikdə dərsin müşahidə nəticələrini təh-
lil edir və müəyyən müddətdə ona yazılı formada inkişafetdirici qiymətləndirmə verir.

Müəllimin qiymətləndirmə qrupu müəllim tərəfindən keçirilən dərsin müşahidələri 
əsasında müəllimə kredit ballar verir.

 Müəllimin peşəkar qovluğunda mövcud sənədlərin qiymətləndirilməsi 

Müəllim sxemlə müəyyənləşdirilmiş müvafiq statusun verilməsi/saxlanılması üçün 
lazımi məcburi və əlavə fəallıqların həyata keçirilməsini təsdiqləyən sənədləri 
müəllimin peşəkar qovluğuna yerləşdirməli və elektron sistemdə yerləşdirməlidir.
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 Müəllimin qiymətləndirilməsi nəticələrinin elektron sistemdə 
 yerləşdirilməsi

Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş müd-
dətdə ümumtəhsil müəssisəsi müəllimin qiymətləndirmə nəticələrini və müəllim 
üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və dayandırıl-
ması haqqında təklifin elektron sistemdə yerləşdirilməsini təmin etməlidir. 

 İki və ya artıq ümumtəhsil müəssisəsində tədris edən müəllimin 
 qiymətləndirilməsi

İki və ya artıq ümumtəhsil müəssisəsində eyni fənni tədris edən müəllim elek-
tron sistemdə onun tərəfindən seçilmiş ümumtəhsil müəssisəsində daxili qi-
ymətləndirmədən keçir.

İki və ya artıq ümumtəhsil müəssisəsində müxtəlif fənni tədris edən müəllim elektron 
sistemdə göstərilən müvafiq ümumtəhsil müəssisələrində daxili qiymətləndirmədən keçir.

 Müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilən statusun verilməsi, saxlanılması 
 və dayandırılması haqqında qərar

 Müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilən statusun verilməsi, saxlanılması və 
dayandırılması haqqında ümumtəhsil müəssisəsi tərəfindən edilmiş təklifin və 
ya iddia komissiyasının tərəfindən qəbul edilən qərarın əsasında Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişaf Mərkəzi növbəti qərarlardan birini qəbul edir:

a) Müəllim üçün təcrübəçi müəllim statusunun və ya baş müəllim statusunun və 
ya aparıcı müəllim statusu və ya mentor statusunun verilməsi haqqında;

b) Müəllim üçün baş müəllim statusunun və ya aparıcı müəllim statusunun və ya 
mentor statusunun saxlanılması haqqında;

c) Müəllim üçün təcrübəçi müəllim statusunun və ya baş müəllim statusunun və ya 
aparıcı müəllim statusunun və ya mentor statusunun dayandırılması haqqında.

 Şikayətləndirmə hüququ 

 Müəllimin hüququ var: 
a) Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Mərkəzində müəllimin daxili qiymətləndirmə 

nəticələrini və müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, 
saxlanılması və dayandırılması ilə əlaqədar müəllimin qiymətləndirmə qru-
punun təklifini şikayətləndirsin;

b) Məhkəmədə müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, sax-
lanılması və dayandırılması ilə əlaqədar Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Mərkəz-
inin direktoru tərəfindən qəbul edilmiş qərarı şikayətləndirsin.
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 Müəllimin daxili qiymətləndirmə prosesinin monitorinqi

Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Mərkəzinin səlahiyyəti var ki, müəllimin daxili qi-
ymətləndirmə prosesinin obyektivliyi və şəffaflığının təmin edilməsi məqsədilə 
müəllimlərin daxili qiymətləndirmə prosesinin monitorinqini həyata keçirsin. 

Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzi müəllimin daxili qiymətləndirmə 
prosesinin monitorinqinin nəticələri əsasında, müvafiq ümumtəhsil müəssisələri 
üçün tövsiyələr hazırlamalı və Gürcüstan qanunvericiliyinin pozuntu hallarını 
aşkarladığı halda, Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyinə müraciət etməlidir. 

Ümumtəhsil müəssisəsi tövsiyələrin yerinə yetirilməsini təmin etməli və yer-
inə yetirilmə haqqında məlumatı Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinə 
təqdim etməlidir.

FƏSIL VI.  MÜƏLLIMLƏRIN KARYERA IRƏLILƏYIŞI  

 Fəaliyyətdə olan müəllimlərin sxemdə bölgüsü

Fəaliyyətdə olan müəllimin bölgüsü sxemdə “Müəllimin fəaliyyətinin başlanması, 
peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişinin sxemində müəllimin bölgü qaydası ilə” 
tənzimlənir.

Müəllimlər 2015-ci ilin avqustun 20-dən 2015-ci ilin sentyabrın 30-u daxil olmaqla 
sxemdə bölünəcəklər. Sxemə cəlb olunma ictimai məktəbin bütün müəllimləri üçün 
məcburidir və özəl məktəblərin seçim imkanları olacaq ki, sxemə cəlb olunsunlar və 
ya müəllimin qiymətləndirmə sxemi ilə uyğunlaşan sistemi fəaliyyətə gətirsinlər ki, 
müəllimlərin məktəbdən məktəbə keçmək hüquqları məhdudlaşdırılmasın.

 Sxemdə müəllimin bölgüsü zamanı: 

Təcrübəçi müəllim statusu veriləcək _ bütün sertifikatı olmayan fəaliyyətdə olan 
müəllimlərə;

 Baş müəllim statusu növbəti tələblərdən birinə cavab verən fəaliyyətdə 
olan müəllimə veriləcək: 

a) bu sxemin fəaliyyətə başladığı vaxt üçün, Milli tədris planı ilə nəzərdə tutul-
muş fənn qrupunun fənlərindən biri üzrə sertifikat əldə etmiş və eyni fənn qru-
puna daxil olan fənlərdən birini tədris edir;

b) 2014-cü ilin sonuna qədər nailiyyətlə müəllimin sertifikat imtahanı 
bacarıqlarının bir hissəsini keçmiş, 2015-ci ilin yayı daxil olmaqla, nailiyyətlə 
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Milli tədris planı ilə nəzərdə tutulmiş fənn qrupuna daxil olan fənn üzrə imtah-
anı verəcək və eyni fənn qrupuna daxil olan fənlərdən birini tədris edir;

c) təhsil istiqamətində doktor və ya ona bərabər akademik dərəcəsi var və ya 
ümumtəhsil müəssisəsində bu sahədə/ixtisasda müvafiq fənni tədris edir;

Aparıcı müəllim statusu verilir _ təhsil istiqamətində doktor və ya ona bərabər 
akademik dərəcəsi olan və ya ümumtəhsil müəssisəsində bu sahədə/ixtisasda 
müvafiq fənni tədris edən və Milli tədris planı ilə nəzərdə tutulmuş fənn qrupuna 
daxil olan fənn üzrə sertifikat əldə etmiş və eyni fənn qrupuna daxil olan fənlərdən 
birini tədris edən fəaliyyətdə olan müəllimə.

Fəaliyyətdə olan müəllimə mentor statusunun verilməsi _ yalnız Gürcüstan qa-
nunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə.

Bölgü nəticəsində müəllim öz statusuna müvafiq sertifikatı əldə edir, onu Müəl-
limlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi verir.

Fəaliyyətdə olan müəllimin sxemdə bölgüsü məqsədilə elektron sistem yaradılır.

FƏSIL VII. ELEKTRON SISTEMIN APARILMASI QAYDASI 

Elektron sistemin aparılmasının məqsədi fəaliyyətdə olan müəllimlərin sxemdə 
bolünməsi, müəllimlərin iş fəaliyyəti nəticələrinin elektron qeydiyyatı, müəllimin 
qiymətləndirilməsi və müəllimin elektron peşəkar qovluğunun idarə edilməsidir.  

 Elektron sistemin aparılması

 Elektron sistemin aparılması üzrə səlahiyyətlidirlər:
a) Ümumtəhsil müəssisəsi;
b) Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzi;
c) Müəllim;
d) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu;
e) Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzi. 

 Elektron sistemə daxil olunası məlumat və məlumatın yerləşdirilməsinə 
 məsul şəxslər

1. Fəaliyyətdə olan müəllimlərin bölgüsü məqsədilə elektron sistemdə ümumtəh-
sil müəssisəsi tərəfindən fəaliyyətdə olan müəllim haqqında növbəti məlumat 
yerləşdirilməlidir:
a) fəaliyyətdə olan müəllimin adı, soyadı, şəxsi nömrəsi, doğum tarixi, cinsi-

yyəti, vətəndaşlığı, ünvanı (şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsasında), tele-
fon, elektron poçtun ünvanı;
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b) fəaliyyətdə olan müəllim tərəfindən müəllimin sertifikat imtahanının ver-
məsi və ya onun ayrı-ayrı hissəsini nailiyyətlə keçməsi, eləcə də fənn im-
tahanının verilməsi haqqında məlumat;

c) fəaliyyətdə olan müəllimin təhsili, akademik dərəcə haqqında məlumat;
d) fəaliyyətdə olan müəllimin iş təcrübəsi haqqında məlumat.

2. Müəllim elektron sistemdə avtorizasiyadan keçməlidir. Avtorizasiyadan 
keçmək üçün fəaliyyətdə olan müəllim elektron sistemə şəxsi nömrəsini daxil 
edir və onun vasitəsilə ümumtəhsil müəssisələrinin idarəetmə məlumat sistemi 
ilə şəxsin eyniləşdirilməsi baş verir.

3. Müəllim göstəricilərin təsdiqləndirici müvafiq sənədlərin elektron sistemə 
yüklənilməsini təmin etməlidir. 

4. Elektron sistemdə yerləşdirilən məlumatın düzgünlüyünə müvafiq müəllim 
cavabdehdir. 

5. Elektron sistemdə məlumatın tam və vaxtında yerləşdirilməsi üzrə müvafiq 
ümumtəhsil müəssisəsi məsuliyyət daşıyır.

6. Ümumtəhsil müəssisəsi müəllimin qiymətləndirilməsi nəticələrinin və müəl-
lim üçün statusun verilməsi, saxlanıması və itirilməsi haqqında təkliflərin elek-
tron sistemə daxil edilməsini təmin etməlidir. 

7. Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzi tərəfindən elektron sistemdə yer-
ləşdirilməlidir:
a) müvafiq təcrübəçi müəllim, müvafiq ümumtəhsil müəssisəsi və müəllim-

in qiymətləndirmə qrupu üçün əlçatılan olan təcrübəçi müəllim tərəfindən 
fənn imtahanının verilmə nəticələri;

b) müvafiq müəllim, müvafiq ümumtəhsil müəssisəsi və müəllimin qi-
ymətləndirmə qrupu üçün əlçatılan olan xarici müşahidə nəticələri.

8. Müəllimin qiymətləndirmə qrupu müəllim tərəfindən keçirilən dərsdə müşa-
hidə nəticələrinin, qiymətləndirmələrin və tövsiyələrin elektron sistemdə yer-
ləşdirilməsini təmin etməlidir, hansı ki, müvafiq müəllim üçün əlçatılan ola-
caqdır.

9. Müəllim onun üçün ayrılmış elektron məkanda müəllimin peşəkar qovluğun-
da mövcud sənədləri və öz-özünü qiymətləndirmə elektron anketini yer-
ləşdirməlidir. 

10. Müəllimin peşəkar qovluğunun qiymətləndirilməsi başa çatdırıldıqdan sonra 
müəllimin qiymətləndirmə qrupu elektron sistemə qiymətləndirmə nəticələrini 
yerləşdirir. 

11. Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzi elektron sistemdə konkret müəl-
lim üçün ayrılmış elektron məkanda müəllim üçün statusun verilməsi, saxlanıl-
ması və dayandırılması ilə əlaqədar onun tərəfindən qəbul edilmiş qərarı yer-
ləşdirməlidir. 
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 Elektron sistemin aparıldığı zaman buraxılmış səhvin düzəldilməsi və ya 
 qeydlərdə dəyişikliklərin edilməsi 

1. Elektron sistem aparıldıqda buraxılmış səhv və ya göstəricilərdə dəqiqsizliklər 
aşkarlandığı halda, onun üzərində düzəlişi və məlumatın əks etdirilməsini mə-
sul şəxs təmin edir.

2. Elektron sistemdə mexaniki səhv üzərində düzəlişi elektron sistemin aparıl-
ması və məlumatın əks etdirilməsi üzrə məsuliyyətli şəxs həyata keçirir, öz 
təşəbbüsü və ya maraqlı şəxs tərəfdən müraciətin əsasında. Səhvin/dəqiqsizli-
yin üzərində düzəliş elektron sistemin müvafiq şöbəsinin eyni qrafasında edilir,  
səhvin/dəqiqsizliyin üzərində düzəlişin əsasının və tarixinin göstərilməsi ilə. 

 Elektron sistemdə yerləşdirilmiş göstəricilərə buraxılış səviyyələri

1. Elektron sistemdə yerləºdirilmiº göstəricilərə baxýþ elektron sistemin aparýl-
masýna məsul þəxslər tərəfindən göstəricilərin daxil edilməsi, baxýlmasý və 
dəyiþdirilməsi hüququnu nəzərdə tutur, elektron sistemin aparýlmasýna məsul 
olan þəxsin buraxýlýþý olduðu modullarýn çərçivəsində.

2.  Elektron sistemin göstəricilərinə buraxýlýþ səviyyələri Təhsilin Ýdarəetmə 
Məlumat sisteminin rəhbərinin fərdi inzibati-hüquqi aktý ilə müəyyənləþdirilir. 

3. Elektron sistemin aparýlmasý üzərində məsul olan þəxslərin yazýlý müraciəti 
əsasýnda, Təhsilin Ýdarəetmə Məlumat sistemi hər bir þəxsə elektron sistemə 
müvafiq buraxýlýþ səviyyəsini vermək hüququ var.

FƏSIL VIII. MÜƏLLIMLƏRIN MAAŞLARININ ARTIM MƏRHƏLƏLƏRI

 Müəllimlərin maaş artımı 3 mərhələdə həyata keçirilir:  

1. İctimai məktəblərin müəllimləri arasında maaşın miqdarının və şərtlərinin 
haqqında təlimat növbəti əsas kriterilərə əsasən müəllimin aylıq maaşının 
hesablanmasını nəzərdə tutur:
a) müəllimin təhsili və ixtisasi;
b)  ümumtəhsil, ali təhsil və peşə təhsili müəssisəsində pedaqoji, elmi, 

yaradıcılıq işi (sonralar – iş stajı);
c) iş yükü (şagirdlərin sayından asılı olmayaraq);
d) işin xüsusiyyəti.

2. Fəaliyyətdə olan müəllimlərin sxemdə bölünməsi “Müəllimin iş fəaliyyətinin 
başlanılması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemində müəllimlərin böl-
gü qaydası ilə” tənzimlənir.

3. 2015-ci ilin  sentyabrın 1-dən müəllimlərin maaş artımı sxemə müvafiq olaraq 
həyata keçiriləcəkdir, xüsusilə də: 
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3.1. Müəllimin baza maaşı 50 lari artıb 355 lari olacaqdır;
3.2. Müəllimin aylıq maaşının hesablanması kriterilərinə əsasən, baza maaşının
  artımı ilə yeni maaş sahələri təyin ediləcəkdir:

                                                                                            İş stajı
 Təhsil və ixtisas     X <= 5 il      5 < X <= 10 il  X > 10 il

                       Aylıq maaş (lari ilə)

 Tam ümumi təhsil       337.3    353.2   358.6
 Peşə təhsili        378.1    394.1   399.4
 Bakalavriat        418.9    434.9   440.2
 Magistratura       459.7    475.7   481.0
 Doktor və ya ona bərabər 
 tutulan akademik dərəcə    500.6    516.5   521.9

3.3. Baş müəllim  statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yüklənmə halında ən azı 
160 lari ilə müəyyənləşdirilir və baş müəllimin aylıq maaşı təşkil edir:

                                                                                    İş stajı
 Təhsil və ixtisas     X <= 5 il      5 < X <= 10 il  X > 10 il

                       Aylıq maaş (lari ilə)

Tam ümumi təhsil        497.3    513.2   518.6
 Peşə təhsili        538.1    554.1   559.4
 Bakalavriat        578.9    594.9   600.2
 Magistratura       619.7    635.7   641.0
 Doktor və ya ona bərabər tutulan
 akademik dərəcə       660.6    676.5   681.9

3.4. Əgər sxemdə baş müəllim kimi bölünmüş fəaliyyətdə olan müəlimə sxem-
də bölgüyə qədər onun  aylıq maaşına əlavə/əlavələr verilirdisə (sinif kom-
plekti ilə tədris əlavəsindən, qeyri-gürcüdilli məktəblərdə/şöbələrdə gürcü 
dilinin ikinci dil kimi, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının tədrisinin 
əlavəsindən, sinif rəhbərliyi əlavəsindən, şagirdlər üçün sinif rəhbəri tərəfindən 
peşəkar istiqamət və karyera planlaşdırılması kursunun aparılması əlavəsindən 
və həftədə 19-dan 25 saat dərs saatının daxil edilməsi ilə tamdan artıq yüklən-
mə üçün müəllimin tam maaşına olan əlavədən başqa) və buna görə də fəali-
yyətdə olan müəllimin aylıq maaşına veriləsi qeyd edilən əlavənin/əlavələrin 
cəmi baş müəllim statusuna malik müəllimin əlavəsindən (160 lari) çox idisə, 
o zaman sxemdə baş müəllim kimi bölgüdən sonra müəllimin aylıq maaşına 
veriləsi əlavənin ona sxemdə bölgüyə qədər verilən miqdarı qalır.

3.5. Aparıcı müəllimin statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yüklənmə halında 
ən azı 250 lari ilə müəyyənləşdirilir və aparıcı müəllimin aylıq maaşı təşkil 
edir: 
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                  İş stajı
 Təhsil və ixtisas      X <= 5  il  5 < X <= 10  il  X > 10  il  
                                   Aylıq maaş (lari ilə)

 Doktor və ya ona bərabər tutulan
 akademik dərəcə      750.6    766.5   771.9

3.6. Əgər sxemdə aparıcı müəllim kimi bölünmüş fəaliyyətdə olan müəlimə sx-
emdə bölgüyə qədər onun  aylıq maaşına əlavə/əlavələr verilirdisə (sinif kom-
plekti ilə tədris əlavəsindən, qeyri-gürcüdilli məktəblərdə/şöbələrdə gürcü 
dilinin ikinci dil kimi, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının tədrisinin 
əlavəsindən, sinif rəhbərliyi əlavəsindən, şagirdlər üçün sinif rəhbəri tərəfindən 
peşəkar istiqamət və karyera planlaşdırılması kursunun aparılması əlavəsindən 
və həftədə 19-dan 25 saat dərs saatının daxil edilməsi ilə tamdan artıq yüklən-
mə üçün müəllimin tam maaşına olan əlavədən başqa) və buna görə də fəali-
yyətdə olan müəllimin aylıq maaşına veriləsi qeyd edilən əlavənin/əlavələrin 
cəmi aparıcı müəllim statusuna malik müəllimin əlavəsindən (250 lari) çox 
idisə, o zaman sxemdə aparıcı müəllim kimi bölgüdən sonra müəllimin aylıq 
maaşına veriləsi əlavənin ona sxemdə bölgüyə qədər verilən miqdarı qalır.

3.7. Müəllim sxemdəki bölgüdən sonra müəllim fəaliyyətinə bu sxemlə və 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə başlayır; 

3.8. Mentor statusuna malik müəllimin tam yüklənmə halında əlavəsi ən azı 300 
lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir.

3.9. Bu sxemlə nəzərdə tutulmuş əlavələrdən başqa müəllimə aylıq maaşlara olan 
əlavələr veriləcəkdir:
3.9.1. Sinif-komplektlə (bir müəllimin iki və ya artıq birləşdirilmiş siniflə işi) 

tədrisə əlavə; 
3.9.2. Qeyri-gürcüdilli məktəblərdə/şöbələrdə gürcü dilinin ikinci dil kimi 

tədrisinin, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının tədrisinin əlavəsi; 
3.9.3. Sinif rəhbərliyinin əlavəsi; 
3.9.4. Şagirdlər üçün sinif rəhbəri tərəfindən peşəkar istiqamət və karyera plan-

laşdırılması kursunun aparılması əlavəsi;
3.9.5. Tam yüklənmədən çox yüklənmə üçün həftədə 19-dan 25 saat dərs 

saatının daxil edilməsi ilə, müəllimin tam aylıq maaşına olan əlavə.

4. 2016-cı ilin aprelin 1-dən müəllimlərin aylıq maaşlarının artımı sxemə müvafiq 
olaraq həyata keçiriləcəkdir, xüsusilə də (proqnozlaşdırılmış göstəricilər ver-
ilmişdir):

4.1. Müəllimin başa maaşı 50 lari ilə artıb 405 lari olacaqdır.
4.2. Baş müəllimin statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yüklənmə halında ən 

azı 180 lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir. 
4.3. Əgər sxemdə baş müəllim kimi bölünmüş fəaliyyətdə olan müəlimə sxem-

də bölgüyə qədər onun  aylıq maaşına əlavə/əlavələr verilirdisə (sinif kom-
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plekti ilə tədris əlavəsindən, qeyri-gürcüdilli məktəblərdə/şöbələrdə gürcü 
dilinin ikinci dil kimi, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının tədris-
inin əlavəsindən, sinif rəhbərliyi əlavəsindən, şagirdlər üçün sinif rəhbəri 
tərəfindən peşəkar istiqamət və karyera planlaşdırılması kursunun aparılması 
əlavəsindən və həftədə 19-dan 25 saat dərs saatının daxil edilməsi ilə tam-
dan artıq yüklənmə üçün müəllimin tam maaşına olan əlavədən başqa) və 
buna görə də fəaliyyətdə olan müəllimin aylıq maaşına veriləsi qeyd edilən 
əlavənin/əlavələrin cəmi baş müəllim statusuna malik müəllimin əlavəsindən 
(180 lari) çox idisə, o zaman sxemdə aparıcı müəllim kimi bölgüdən sonra 
müəllimin aylıq maaşına veriləsi əlavənin ona sxemdə bölgüyə qədər verilən 
miqdarı qalır.

4.4. Aparıcı müəllimin statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yüklənmə halında 
ən azı 270 lari ilə müəyyənləşdirilir və aparıcı müəllimin aylıq maaşı təşkil 
edir: 

4.5. Əgər sxemdə aparıcı müəllim kimi bölünmüş fəaliyyətdə olan müəlimə 
sxemdə bölgüyə qədər onun  aylıq maaşına əlavə/əlavələr verilirdisə (sinif 
komplekti ilə tədris əlavəsindən, qeyri-gürcüdilli məktəblərdə/şöbələrdə 
gürcü dilinin ikinci dil kimi, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının 
tədrisinin əlavəsindən, sinif rəhbərliyi əlavəsindən, şagirdlər üçün sinif rəh-
bəri tərəfindən peşəkar istiqamət və karyera planlaşdırılması kursunun aparıl-
ması əlavəsindən və həftədə 19-dan 25 saat dərs saatının daxil edilməsi ilə 
tamdan artıq yüklənmə üçün müəllimin tam maaşına olan əlavədən başqa) 
və buna görə də fəaliyyətdə olan müəllimin aylıq maaşına veriləsi qeyd 
edilən əlavənin/əlavələrin cəmi aparıcı müəllim statusuna malik müəllimin 
əlavəsindən (270 lari) çox idisə, o zaman sxemdə aparıcı müəllim kimi böl-
güdən sonra müəllimin aylıq maaşına veriləsi əlavənin ona sxemdə bölgüyə 
qədər verilən miqdarı qalır.

4.6. Mentor statusuna malik müəllimin  tam yüklənmə halında əlavəsi ən azı 400 
lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir.

4.7. Bu sxemlə nəzərdə tutulmuş əlavələrdən başqa müəllimə aylıq maaşlara olan 
əlavələr veriləcəkdir:

4.7.1. Sinif-komplektlə (bir müəllimin iki və ya artıq birləşdirilmiş siniflə 
işi) tədrisə əlavə; 

4.7.2. Qeyri-gürcüdilli məktəblərdə/şöbələrdə gürcü dilinin ikinci dil kimi 
tədrisinin, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının tədrisinin 
əlavəsi; 

4.7.3. Sinif rəhbərliyinin əlavəsi; 
4.7.4. Şagirdlər üçün sinif rəhbəri tərəfindən peşəkar istiqamət və karyera 

planlaşdırılması kursunun aparılması əlavəsi;
4.7.5. Tam yüklənmədən çox yüklənmə üçün həftədə 19-dan 25 saat dərs 

saatının daxil edilməsi ilə, müəllimin tam aylıq maaşına olan əlavə.
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5. 2017-ci il yanvarın 1-dən müəllimlərin aylıq maaşlarının artımı sxemə müvafiq 
olaraq həyata keçiriləcəkdir, xüsusilə də (proqnozlaşdırılmış göstəricilər ver-
ilmişdir):
5.1. Baş müəllimin statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yüklənmə halında 

ən azı 320 lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir;
5.2. Aparıcı müəllimin statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yüklənmə halın-

da ən azı 500 lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir; 
5.3. Mentor statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yüklənmə halında ən azı 

700 lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir.
5.4. Bu sxemlə nəzərdə tutulmuş əlavələrdən başqa müəllimə aylıq maaşa olan 

əlavələr veriləcəkdir:
5.4.1. Sinif-komplektlə (bir müəllimin iki və ya artıq birləşdirilmiş siniflə 

işi) tədrisə əlavə; 
5.4.2. Qeyri-gürcüdilli məktəblərdə  məktəblərdə/şöbələrdə gürcü dilinin 

ikinci dil kimi tədrisinin, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının 
tədrisinin əlavəsi; 

5.4.3. Sinif rəhbərliyinin əlavəsi; 
5.4.4. Şagirdlər üçün sinif rəhbəri tərəfindən peşəkar istiqamət və karyera 

planlaşdırılması kursunun aparılması əlavəsi;
5.4.5. Tam yüklənmədən çox yüklənmə üçün həftədə 19-dan 25 saat dərs 

saatının daxil edilməsi ilə, müəllimin tam aylıq maaşına olan əlavə.
6. Təyin edilmiş qayda ilə maaşı 1000 lariyə qədər tamamlanan sxemdə bölün-

müş müəllimin sxemdə bölgüyə qədər mövcud vəziyyəti (əmək haqqı təyin 
edilən qayda ilə 1000 lariyə qədər tamamlanırdı) sxemlə müəyyənləşdirilm-
iş status üçün onun tərəfindən alınası əmək haqqının miqdarının 1000 larini 
aşmasına qədər  qalacaqdır. 

7. Qismi yüklənmə zamanı müəllimin mütənasib olaraq aylıq maaşı və aylıq 
maaşa olan əlavələri azalır (sinif rəhbərliyi əlavəsindən başqa).

FƏSIL IX. LABÜD MÜDDƏALAR 

Müəllimin peşəkar inkişaf sxeminə 2011-2014-cü illərdə cəlb olunmuş müəllimlər on-
ların portfoliolarında olan sənədlərin qiymətləndirilməsi əsasında qiymətləndiriləcəklər.

 Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Mərkəzi: 

a) 2011-2014-cü illərdə müəllimlərin peşəkar inkişaf sxeminə cəlb olunmuş 
müəllimin qiymətləndirilməsinin standartlaşdırılmış rubrikasını/rubrikalarını, 
2011-2014-cü illərdə müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə cəlb olunmuş müəl-
limin qiymətləndirilməsi  məqsədilə təqdim ediləsi sənədlərin siyahısını və 
ərizə  formasını  təsdiqləyir;
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b) 2011-2014-cü illərdə müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə cəlb olunmuş müəl-
lim tərəfindən ərizələrin və sənədlərin təqdim edilməsi müddətlərini müəyyən-
ləşdirir;

c) ərizələrin və sənədlərin təhlili və 2011-2014-cü illərdə müəllimin peşəkar ink-
işafı sxeminə cəlb olunmuş müəllimlər üçün kredit balların verilməsi müd-
dətlərini müəyyənləşdirir. 

2011-2014-cü illərdə Müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə cəlb olunmuş müəl-
limin kredit balları kimi sxemin fəaliyyətə başlanılmasına qədər onun tərəfindən 
yığılmış kredit ballar tanınacaqdır.

Təyin edilmiş qayda ilə 2011-2014-cü illərdə müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə 
cəlb olunmuş müəllimlər üçün tanınmış kredit ballara baxmayaraq, müəllim sx-
emlə müəyyənləşdirilmiş müvafiq statusun verilməsi üçün icbari fəallıqları həyata 
keçirməlidir. 

 Müəllimin sertifikat imtahanının məzmun hissəsini nailiyyətlə keçmiş 
 müəllimin qiymətləndirilməsi

Müəllim fəaliyyətinin həyata keçirilmə hüququnun saxlanılması üçün 2014-cü il 
daxil olmaqla nailiyyətlə müəllimin sertifikat imthanının məzmun hissəsini keçmiş 
təcrübəçi müəllim fənn imthanını verməkdən azad edilir.

 Müəllimin sertifikat imtahanının bacarıqlar hissəsini nailiyyətlə keçmiş 
 müəllimin qiymətləndirilməsi

Müəllimin sertifikat imtahanının bacarıqlar hissəsini nailiyyətlə keçmiş müəllimə 
baş müəllim statusu həmin halda verilir, əgər təcrübəçi müəllimin statusu üçün 
qanunvericiliklə təyin edilmiş müddətin birinci üç ili ərzində ümumtəhsil müəs-
sisəsində tədris etdiyi fənn üzrə imtahan vermişdirsə. 

 Təcrübəçi müəllim üçün 2015-ci ildə fənn imtahanının keçirilməsi 

2015-ci ildə fənn imtahanı bir dəfə, təcrübəçi müəllim üçün fənn imtahanının 
keçirilmə qaydasının əsasında müəyyənləşdirilmiş tarixdə keçiriləcəkdir.

 Sxemdə bölünmüş baş müəllim üçün aparıcı müəllimin statusunun 
 verilməsi haqqında

Bu qayda ilə təyin edilmiş xarici müşahidəni keçən və aparıcı müəllimin statusunun 
verilməsi üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində təhsil istiqa-
məti ilə doktor akademik dərəcəsini qazanmış və ya ümumtəhsil müəssisəsində 
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müvafiq sahə/ixtisas üzrə fənni tədris edən sxemlə bölünmüş baş müəllimə aparıcı 
müəllim statusu verilir.

 Müəllimin qiymətləndirilmə sisteminin pilotlaşdırılması  

2015-2016-cı dərs ili müəllimin qiymətləndirilməsi sisteminin pilotlaşdırılma ili 
kimi müəyyən edilmişdir.  

Müəllimin qiymətləndirilmə sisteminin pilotlaşdırılması ərzində müəllimin qi-
ymətləndirilmə nəticələri kredit ballar kimi tanınılmaya şamil edilir.

İZAHAT KARTOÇKASI 
“MÜƏLLIMIN IŞ FƏALIYYƏTININ BAŞLANILMASININ, 

PEŞƏKAR INKIŞAFININ VƏ KARYERA IRƏLILƏYIŞI SXEMININ 
TƏSDIQLƏNMƏSI HAQQINDA” GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ 

QƏRARININ LAYIHƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR

 Gürcüstan Hökumətinin qərar layihəsi haqqında məlumat
 
Təqdim edilən qərar layihəsi müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılmasının, 
peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxeminin təsdiqlənməsini nəzərdə tutur. 
Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılmasının, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi 
sxemi (irəlidə _ sxem) Gürcüstanın ümumi təhsil sahəsində mövcud problem-
lərə  bütövlükdə cavab verir və onların həllinin kompleksli yanaşmalarını təklif 
edir. O, müəllimlik peşəsinin dövlət tənzimlənməsinin əsasıdır. Sxem keyfiyyət-
li təhsilin bərqərar olmasına xidmət edir və bərabərlik və ədalət prinsiplərinə 
əsaslanır. Sxemin əsas məqsədi şagirdlərin nəticələrinin yaxşılaşdırılması üçün müəl-
limin mütəmadi peşəkar inkişaf yolu ilə ümumtəhsil müəssisələrində təlim-tədrisin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsidir.  Sxemin vəzifəsi müəllimin hazırlığının, peşəkar 
inkişafının və karyera irəliləyişinin inteqrativ sisteminin tətbiqidir. O, peşənin nü-
fuzunun artırılmasını, ən yaxşı kadrların cəlb edilməsini, mövcud müəllimlərin ixti-
saslaşdırılmasını və motivasiya yüksəlişini təmin edir.

Müəllimin hazırlığı və peşəkar inkişafının bugünkü günə qədər qüvvədə olan 
sistemi ümumi təhsilin məqsədlərinin səmərəli vasitəsi ola bilmədi. Bununla 
yanaşı, yeni, yüksək təcrübəli kadrların cəlb olunması az-az baş verir və bu da 
müəllimlərin əməyinin aşağı ödənişinə, ixtisasın aşağı nüfuzu  və seleksiyanın 
qeyri-rəqabətli, çevik olmayan mexanizminə səbəb olur.

Bir sıra regionların ictimai məktəblərində müəyyən fənlərdə peşəkar mütəxəssis-
lərin qıtlığı müşahidə olunur. Eləcə də bir sıra ictimai məktəblərdə (xüsusilə də 
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regionlarda) yalnız bir fənnin müəllimi ola bilən müəllim bir neçə fənni tədris edir 
və bu da təbii ki, təlim-tədrisin keyfiyyətini azaldır, ümumtəhsil müəssisəsinin 
və ümumilikdə, müəllimlik peşəsinin nüfuzunu aşağı salır. Qüvvədə olan sistem 
müəllimin peşəkar inkişafının səmərəsini təmin edə bilmir. Müəllimin hazırlığının 
mövcud akademik proqramları peşə çağırışları ilə ayaqlaşa bilmədi.

Məhz yuxarıda qeyd edilən mövcud problemlərin həlli üçün qarşıdakı sxem 
işlənilib hazırlandı:

 Sxemin təyinatıdır:

	 Müəllimlərin hazırlıq ali təhsil proqramlarının yaxşılaşdırılması;
	 Müəllim peşəsinə giriş yollarının diversifikasiyası və keyfiyyətə nəzarət;
	 Müəllimin hazırlığının, peşəkar inkişafının və qiymətləndirmə sisteminin 

uyğunluğu;
	 Müəllimin peşəkar inkişafı sisteminin peşəkar fəaliyyətlə keçirilməsi və 

əlaqələndirilməsi;
	 Müəllimin qiymətləndirilməsinin karyera irəliləyişi və ödənişlə əlaqədar olan 

kompleksli və səmərəli sistemin işlənib hazırlanması;
	 Ümumtəhsil müəssisələrində müəllimlərin peşəkar inkişafı və qiymətləndirmə 

prosesində  məsuliyyət bölgüsü və onların aktiv cəlb olunması.

 Sxemin tətbiqinin nəticəsində:

	Müəllimlərin iş fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin ədalətli və şagirdin 
maraqlarına yönəlmiş sistemi fəaliyyətə başlayacaq və müəllimlərin peşəkar 
inkişafını həvəsləndirəcəkdir;

	Müəllimə dəstək verən proqramlar fəaliyyətə düşəcək və bu da müəllimlər 
üçün əlavə servislərin müəyyənləşdirilməsini və çatdırılmasını nəzərdə tutur;

	Sxemlə müəyyənləşdirilmiş statuslar arasında əsaslı maaş fərqi olacaqdır və 
karyera irəliləyişinin çevik mexanizmi tətbiq ediləcəkdir;

	Peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusa uyğun 
olaraq maaşda əks olunacaq və bu da gənclərin peşəyə cəlb olunması üçün 
əhəmiyyətli stimullardan birinə çevriləcəkdir;

	Dövlət tam olaraq müəllimin hazırlığının akademik proqramlarını (inteqrativ 
bakalavr-magistr təhsil akademik proqramı, ardıcıllıq proqramı, paralel pro-
qram) və müəllimin hazırlıq proqramını kvotalara əsasən maliyyələşdirəcəkdir.

Qeyd edilən məqsədlərə nail olunması üçün sxem müəllimin hazırlığını və iş fəali-
yyətinin başlanılması qaydasını, müəllimin peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi 
məsələlərini, müəllimlərin maaş artımı planını tənzimləyir.
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 Qərar layihəsinin qəbul edilməsi ilə yaranmış maliyyə-itisadi nəticələrin  
 hesablanması 

Qərar layihəsinin maliyyələşdirilməsinin mənbəyi Gürcüstanın müvafiq ilinin 
dövlət büdcəsidir.

Qərar layihəsinə əsasən, müəllimlərin maaş artımı 3 mərhələdə həyata keçiriləcək-
dir:

1. İctimai məktəblərin müəllimlərinin əmək haqqının miqdarı və şərtləri haqqında 
təlimat müəllimin vəzifə üzrə maaşlarının hesablanmasını növbəti əsas krit-
erilərə əsasən nəzərdə tutur:
a) müəllimin təhsili və ixtisası;
b) ümumtəhsil, ali təhsil və peşə təhsili müəssisəsində pedaqoji, elmi, 

yaradıcılıq işi (irəlidə – iş stajı);
c) iş yükü (şagirdlərin sayından asılı olmayaraq);
d) işin xüsusiyyəti.

2. Fəaliyyətdə olan müəllimlərin sxemdə bölünməsi “Müəllimin iş fəaliyyətinin 
başlanılması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemində müəllimlərin böl-
gü qaydası ilə” tənzimlənir.

3. 2015-ci ilin  sentyabrın 1-dən müəllimlərin maaş artımı sxemə müvafiq olaraq 
həyata keçirilir, xüsusilə də: 
3.1. Müəllimin baza maaşı 50 lari artıb 355 lari olacaqdır;
3.2. Müəllimin aylıq maaşının hesablanması kriterilərinə əsasən, baza maaşının 

artımı ilə yeni maaş sahələri təyin ediləcəkdir:

                                                                                   İş stajı
 Təhsil və ixtisas     X <= 5 il      5 < X <= 10 il  X > 10 il
                   Aylıq maaş (lari ilə)

Tam ümumi təhsil        337.3    353.2   358.6
 Peşə təhsili        378.1    394.1   399.4
 Bakalavriat        418.9    434.9   440.2
 Magistratura       459.7    475.7   481.0
 Doktor və ya ona bərabər 
 tutulan akademik dərəcə     500.6    516.5   521.9

3.3. Baş müəllim  statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yüklənmə halında ən 
azı 160 lari ilə müəyyənləşdirilir və baş müəllimin aylıq maaşı təşkil edir:
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                 İş stajı
 Təhsil və ixtisas     X <= 5 il      5 < X <= 10 il  X > 10 il
                   Aylıq maaş (lari ilə)

 Tam ümumi təhsil        497.3    513.2   518.6
 Peşə təhsili        538.1    554.1   559.4
 Bakalavriat        578.9    594.9   600.2
 Magistratura       619.7    635.7   641.0
 Doktor və ya ona bərabər  
 tutulan akademik dərəcə     660.6    676.5   681.9

3.4. Əgər sxemdə baş müəllim kimi bölünmüş fəaliyyətdə olan müəlimə sxem-
də bölgüyə qədər onun  aylıq maaşına əlavə/əlavələr verilirdisə (sinif kom-
plekti ilə tədris əlavəsindən, qeyri-gürcüdilli məktəblərdə/şöbələrdə gürcü 
dilinin ikinci dil kimi, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının tədris-
inin əlavəsindən, sinif rəhbərliyi əlavəsindən, şagirdlər üçün sinif rəhbəri 
tərəfindən peşəkar istiqamət və karyera planlaşdırılması kursunun aparıl-
ması əlavəsindən və həftədə 19-dan 25 saat dərs saatının daxil edilməsi ilə 
tamdan artıq yüklənmə üçün müəllimin tam maaşına olan əlavədən başqa) 
və buna görə də fəaliyyətdə olan müəllimin aylıq maaşına veriləsi qeyd 
edilən əlavənin/əlavələrin cəmi baş müəllim statusuna malik müəllimin 
əlavəsindən (160 lari) çox idisə, o zaman sxemdə baş müəllim kimi böl-
güdən sonra müəllimin aylıq maaşına veriləsi əlavənin ona sxemdə bölgüyə 
qədər verilən miqdarı qalır.

3.5. Aparıcı müəllimin statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yüklənmə halın-
da ən azı 250 lari ilə müəyyənləşdirilir və aparıcı müəllimin aylıq maaşı 
təşkil edir: 

                 İş stajı
 Təhsil və ixtisas     X <= 5 il      5 < X <= 10 il  X > 10 il
                   Aylıq maaş (lari ilə)

 Doktor və ya ona bərabər tutulan 
 akademik dərəcə      750.6    766.5   771.9

3.6. Əgər sxemdə aparıcı müəllim kimi bölünmüş fəaliyyətdə olan müəlimə 
sxemdə bölgüyə qədər onun  aylıq maaşına əlavə/əlavələr verilirdisə (sinif 
komplekti ilə tədris əlavəsindən, qeyri-gürcüdilli məktəblərdə/şöbələrdə 
gürcü dilinin ikinci dil kimi, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının 
tədrisinin əlavəsindən, sinif rəhbərliyi əlavəsindən, şagirdlər üçün sinif 
rəhbəri tərəfindən peşəkar istiqamət və karyera planlaşdırılması kursunun 
aparılması əlavəsindən və həftədə 19-dan 25 saat dərs saatının daxil edilmə-
si ilə tamdan artıq yüklənmə üçün müəllimin tam maaşına olan əlavədən 
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başqa) və buna görə də fəaliyyətdə olan müəllimin aylıq maaşına veriləsi 
qeyd edilən əlavənin/əlavələrin cəmi aparıcı müəllim statusuna malik müəl-
limin əlavəsindən (250 lari) çox idisə, o zaman sxemdə aparıcı müəllim 
kimi bölgüdən sonra müəllimin aylıq maaşına veriləsi əlavənin ona sxemdə 
bölgüyə qədər verilən miqdarı qalır.

3.7. Müəllim sxemdəki bölgüdən sonra müəllim fəaliyyətinə bu sxemlə və 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə başlayır; 

3.8. Mentor statusuna malik müəllimin tam yüklənmə halında əlavəsi ən azı 
300 lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir.

3.9. Bu sxemlə nəzərdə tutulmuş əlavələrdən başqa müəllimin aylıq maaşına 
olan əlavələr veriləcəkdir:
3.9.1. Sinif-komplektlə (bir müəllimin iki və ya artıq birləşdirilmiş siniflə 

işi) tədrisə əlavə - 0.1 koefisient; 
3.9.2. Qeyri-gürcüdilli məktəblərdə/şöbələrdə gürcü dilinin ikinci dil kimi 

tədrisinin, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının tədrisinin 
əlavəsi – 0.1 koefisient; 

3.9.3. Sinif rəhbərliyinin əlavəsi – 0.25 koefisient; 
3.9.4. Şagirdlər üçün sinif rəhbəri tərəfindən peşəkar istiqamət və karyera 

planlaşdırılması kursunun aparılması əlavəsi – 0.08 koefisient;
3.9.5. Tam yüklənmədən çox yüklənmə üçün həftədə 19-dan 25 saat dərs 

saatının daxil edilməsi ilə, müəllimin tam aylıq maaşına olan əlavə – 
müəllimə tam yüklənməsi üzrə maaşına əlavə hər əlavə dərs saatına 
həftədə 5 lari verilir.

4.  2016-cı ilin aprelin 1-dən müəllimlərin aylıq maaşlarının artımı sxemə müvafiq 
olaraq həyata keçiriləcəkdir, xüsusilə də (proqnozlaşdırılmış göstəricilər ver-
ilmişdir):
4.1. Müəllimin baza maaşı 50 lari ilə artıb 405 lari olacaqdır.
4.2. Baş müəllim statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yük halında ən azı 180 

lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir. 
4.3. Əgər sxemdə baş müəllim kimi bölünmüş fəaliyyətdə olan müəlimə sxemdə 

bölgüyə qədər onun  aylıq maaşına əlavə/əlavələr verilirdisə (sinif komplekti ilə 
tədris əlavəsindən, qeyri-gürcüdilli məktəblərdə/şöbələrdə gürcü dilinin ikinci 
dil kimi, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının tədrisinin əlavəsindən, 
sinif rəhbərliyi əlavəsindən, şagirdlər üçün sinif rəhbəri tərəfindən peşəkar 
istiqamət və karyera planlaşdırılması kursunun aparılması əlavəsindən və 
həftədə 19-dan 25 saat dərs saatının daxil edilməsi ilə tamdan artıq yüklənmə 
üçün müəllimin tam maaşına olan əlavədən başqa) və buna görə də fəaliyyətdə 
olan müəllimin aylıq maaşına veriləsi qeyd edilən əlavənin/əlavələrin cəmi baş 
müəllim statusuna malik müəllimin əlavəsindən (180 lari) çox idisə, o zaman 
sxemdə baş müəllim kimi bölgüdən sonra müəllimin aylıq maaşına veriləsi 
əlavənin ona sxemdə bölgüyə qədər verilən miqdarı qalır.
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4.4. Aparıcı müəllimin statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yüklənmə halın-
da ən azı 270 lari ilə müəyyənləşdirilir və aparıcı müəllimin aylıq maaşı 
təşkil edir: 

4.5. Əgər sxemdə aparıcı müəllim kimi bölünmüş fəaliyyətdə olan müəlimə 
sxemdə bölgüyə qədər onun  aylıq maaşına əlavə/əlavələr verilirdisə (sinif 
komplekti ilə tədris əlavəsindən, qeyri-gürcüdilli məktəblərdə/şöbələrdə 
gürcü dilinin ikinci dil kimi, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının 
tədrisinin əlavəsindən, sinif rəhbərliyi əlavəsindən, şagirdlər üçün sinif 
rəhbəri tərəfindən peşəkar istiqamət və karyera planlaşdırılması kursunun 
aparılması əlavəsindən və həftədə 19-dan 25 saat dərs saatının daxil edilmə-
si ilə tamdan artıq yüklənmə üçün müəllimin tam maaşına olan əlavədən 
başqa) və buna görə də fəaliyyətdə olan müəllimin aylıq maaşına veriləsi 
qeyd edilən əlavənin/əlavələrin cəmi aparıcı müəllim statusuna malik müəl-
limin əlavəsindən (270 lari) çox idisə, o zaman sxemdə aparıcı müəllim 
kimi bölgüdən sonra müəllimin aylıq maaşına veriləsi əlavənin ona sxemdə 
bölgüyə qədər verilən miqdarı qalır.

4.6. Mentor statusuna malik müəllimin  tam yüklənmə halında əlavəsi ən azı 
400 lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir.

4.7.Bu sxemlə nəzərdə tutulmuş əlavələrdən başqa müəllimə aylıq maaşlara 
olan əlavələr veriləcəkdir:
4.7.1. Sinif-komplektlə (bir müəllimin iki və ya artıq birləşdirilmiş siniflə 

işi) tədrisə əlavə – 0.1 koefisient; 
4.7.2. Qeyri-gürcüdilli məktəblərdə  məktəblərdə/şöbələrdə gürcü dilinin 

ikinci dil kimi tədrisinin, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının 
tədrisinin əlavəsi – 0.1 koefisient; 

4.7.3. Sinif rəhbərliyinin əlavəsi – 0.25 koefisient; 
4.7.4. Şagirdlər üçün sinif rəhbəri tərəfindən peşəkar istiqamət və karyera 

planlaşdırılması kursunun aparılması əlavəsi – 0.08 koefisient;
4.7.5. Tam yüklənmədən çox yüklənmə üçün həftədə 19-dan 25 saat dərs 

saatının daxil edilməsi ilə, müəllimin tam sahəsinin aylıq maaşa olan 
əlavə – müəllimə tam yüklənmə üzrə maaşa əlavə hər əlavə dərs saatına 
həftədə 5 lari verilir.

5.  2017-ci il yanvarın 1-dən müəllimlərin aylıq maaşlarının artımı sxemə müvafiq 
olaraq həyata keçiriləcəkdir, xüsusilə də (proqnozlaşdırılmış göstəricilər ver-
ilmişdir):
5.1. Baş müəllimin statusuna malik müəllimin əlavəsi tam yük halında ən azı 

320 lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir;
5.2. Aparıcı müəllimin statusuna malik müəllimin əlavəsi müəllimin əlavəsi 

tam yük halında ən azı 500 lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir; 
5.3. Mentor statusuna malik müəllimin əlavəsi müəllimin əlavəsi tam yük 

halında ən azı 700 lari ilə müəyyənləşdiriləcəkdir.
5.4. Bu sxemlə nəzərdə tutulmuş əlavələrdən başqa müəllimə aylıq maaşlara 

olan əlavələr veriləcəkdir:
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5.4.1. Sinif-komplektlə (bir müəllimin iki və ya artıq birləşdirilmiş siniflə 
işi) tədrisə əlavə – 0.1 koefisient; 

5.4.2. Qeyri-gürcüdilli məktəblərdə  məktəblərdə/şöbələrdə gürcü dilinin 
ikinci dil kimi tədrisinin, Gürcüstan tarixinin, Gürcüstan coğrafiyasının 
tədrisinin əlavəsi – 0.1 koefisient; 

5.4.3. Sinif rəhbərliyinin əlavəsi -0.25 koefisient; 
5.4.4. Şagirdlər üçün sinif rəhbəri tərəfindən peşəkar istiqamət və karyera 

planlaşdırılması kursunun aparılması əlavəsi – 0.08 koefisient;
5.4.5. tam yüklənmədən çox yüklənmə üçün həftədə 19-dan 25 saat dərs 

saatının daxil edilməsi ilə, müəllimin tam sahəsinin aylıq maaşa olan 
əlavə – müəllimə tam yüklənmə üzrə maaşa əlavə hər əlavə dərs saatına 
həftədə 5 lari verilir.

5. Təyin edilmiş qayda ilə maaşı 1000 lariyə qədər tamamlanan sxemdə bölün-
müş müəllimin sxemdə bölgüyə qədər mövcud vəziyyəti (əmək haqqı təyin 
edilən qayda ilə 1000 lariyə qədər tamamlanırdı) sxemlə müəyyənləşdirilm-
iş status üçün onun tərəfindən alınası əmək haqqının miqdarının 1000 larini 
aşmasına qədər  qalacaqdır. 

6. Qismi yüklənmə zamanı müəllimin mütənasib olaraq aylıq maaşı və aylıq 
maaşa olan əlavələr azalır (sinif rəhbərliyi əlavəsindən başqa).

Qeyd etmək lazımdır ki, Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il büdcəsində müəllim-
lərin əmək haqqılarının artırılması məqsədilə əlavə olaraq 18 milyon lari nəzərdə 
tutulmuşdur, 2016-cı ilə gəldikdə isə müəllimin əmək haqqılarının ehtimal olunan 
artımı üçün 2015-ci ilə nisbətən təxminən  əlavə 34 milyon lari lazım gələcək, 
2017-ci ildə isə 2016-cı ilə nisbətən təxminən 49 milyon larinin əlavə edilməsi 
lazım olacaqdır. 

Sxemlə təqdim edilən müəllimin əmək haqqının artırılması hazırkı vəziyyətlə mü-
nasibətdə belə bir şəkil yaradır: 

Müəllimlərin orta əmək haqqý göstəricisi  
Kateqoriya   Müəllimlərin Orta əmək Orta əmək Orta əmək Orta əmək 2015 ilin 2015-ci ilin Ayda Cəmi əlavə
   ehtimal sayý  haqqý   haqqý haqqý haqqý sentyabrýna sentya- fərq olaraq  2015
       2014 il 2015-ci 2016 ilin  2017 ilin  qədər ayda brýndan  ildə
        ilin 1  1 aprelin 1 yanva- əmək əmək haqqý
        sentyab- -dən  rýndan haqqý ayda 
        rýndan

Mentor       800  950  1,250   

Aparýcý     100   463  650  750  1,000 46,294.8 65,000.0 4,496,592.6 17,986,370.2

Baº    14,800  428  560  640  800  6,338,979.0 8,288,000.0 

Təcrübəçi  45,200  344  400  455  455  15,551,133.7 18,080,000.0 

CƏmi  60,100              21,936,407.4 26,433,000.0 
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Kateqoriya     Müəllimlərin ehtimal   Maaþýn artýrýlmasý  Ehtimal olunan  
      bölgüsü 2016 ilin    2016-cý ilin    artým 2016 – cý 
       aprel ayý üçün    aprelin 1-dən  ilin büdcəsində

Mentor      0.0      150.0   0.0

Aparýcý       100.0      100.0   90,000.0

Baº        17,500.0     80.0   12,600,000.0

Təcrübəçi       42,500.0     55.0   21,037,500.0

Cəmi       60,100.0         33,727,500.0

Kateqoriya Müəllimlərin ehtimal Maaþýn Ehtimal artým   
  bölgüsü 2017 ilin artýrýlmasý 2017 2017 ilin büdcəsində 
   yanvar ayý üçün ilin 1 yanvarýndan  

Mentor 200.0 300.0 720,000.0

Aparýcý   2,000.0 250.0 6,000,000.0

Baº  21,900.0 160.0 42,048,000.0

Təcrübəçi  36,000.0 0.0 0.0

Cəmi  60,100.0   48,768,000.0

Yuxarıda qeyd edilən müəllimlərin əmək haqqılarının artırılmasının nəzərə alın-
ması ilə sxemin həyata keçirilməsinə 2015-ci ildə təxminən 19660000 lari xər-
clənəcəkdir. Qərar layihəsinin qəbul edilməsi büdcənin gəlir və xərclər hissəsinə 
təsir göstərəcəkdir, hərçənd Gürcüstanın 2015-ci il dövlət büdcəsindən əlavə as-
siqnasiyaların ayrılmasına səbəb olmayacaqdır.

 Qərar layihəsindən gözlənilən nəticələr

Təqdim edilən qərar layihəsi ümumtəhsil müəssisəsilərinə və onların müəllim-
lərinə təsir göstərəcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, “Ümumi təhsil haqqında” 
Gürcüstan qanununun (konsolidasiyalı variantı (12/09/2014-28/11/2014)) 61-ci 
maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, 2014-cü ilin sonuna qədər hər bir fəaliyyətdə olan 
müəllim/xüsusi müəllim müəllimin sertifikat imtahanını verməli idi ki, müəllim-
lik hüququnu qazanmış olsun. Hal-hazırda fəaliyyətdə olan 65000 müəllimlərin 
arasında təxminən 17000 müəllim sertifikat əldə etmişdir, müvafiq olaraq “Ümu-
mi təhsil haqqında” Gürcüstan qanununun (konsolidasiyalı variantı (12/09/2014 
-28/11/2014)) 61-ci maddəsinin 2-ci bəndinin qüvvəsi ilə müəllimlik hüququnu 
təxminən 48000 müəllim itirə bilərdi. Sertifikatlaşdırma modelindən fərqli olaraq, 
müəllim fəaliyyətinə başlanılması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxeminə 
cəlb olunma müəllimə imkan verir ki, ardıcıl olaraq öz peşəkar bacarıqlarını ink-
işaf etdirsin, bunun nəticəsində də müəllimin müvafiq statusunu qazansın.

 Qərar layihəsinin həyata keçirilmə müddətləri  

Qərar layihəsi hər hansı bir tapşırığı nəzərdə tutmur ki, onun həyata keçirilməsi 
vaxt tələb etsin.
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 Qərar layihəsinin müəllifi və təqdimatçısı  
 
Qərar layihəsinin müəllifi İHHŞ – Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli 
Mərkəzidir, təqdimatçısı isə  Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyidir.

Qərar layihəsi İHHŞ – Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin direkto-
runun 2015-ci il 2 fevral N71457 müraciəti ilə təqdim edilmişdir.
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GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ
QƏRARI 

№ 69

2015 il 20 fevral  Tbilisi ş.

Fəaliyyətdə olan müəllim üçün müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, 
peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş sta-

tusların verilməsi qaydasının təsdiqlənməsi haqqında

,,Ümumi təhsil haqqında“ Gürcüstan Qanununun 217-ci maddəsinin 5-ci bəndinin 
,,c“ yarımmaddəsinə müvafiq olaraq

Maddə 1. Bu qərarın qoşmasına uyğun olaraq, “Faliyyətdə olan müəllim üçün 
müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sx-
emi  ilə müəyyənləşdirilmiş statusların verilməsi qaydası” təsdiq edilsin.

Maddə 2. Qərar dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

Baş-nazir                                                                                   İrakli Ğaribaşvili
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Təsdiq edilmişdir
Gürcüstan Hökumətinin
2015-ci il 20 fevral N69

Qərarı ilə

FƏALIYYƏTDƏ OLAN MÜƏLLIM ÜÇÜN MÜƏLLIMIN IŞ 
FƏALIYYƏTININ BAŞLANILMASI, PEŞƏKAR INKIŞAFI VƏ KARYERA 

IRƏLILƏYIŞI SXEMI ILƏ MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMIŞ STATUSLARIN 
VERILMƏSI QAYDASININ TƏSDIQLƏNMƏSI HAQQINDA

 Maddə 1. Qaydanın məqsədi 

Fəaliyyətdə olan müəllim üçün müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar 
inkişaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş statusların verilməsi 
qaydasının (irəlidə – qayda) məqsədi odur ki, müəllimin iş fəaliyyətinin başlanıl-
ması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş qayda və 
proseduru müəyyənləşdirsin.

 Maddə 2. Terminlərin izahatı

 Bu qaydada istifadə olunan terminlərin bu qaydanın məqsədləri üçün növbəti 
əhəmiyyəti vardır:

	Sxemlə müəyyənləşdirilmiş status – Müəllimin qiymətləndirilməsi  sxe-
mində müəllimlərin bölgüsü  əsasında, müəllimə İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs 
– Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin (irəlidə – Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
verilən təcrübəçi müəllim  statusu və ya baş müəllim statusu yaxud aparıcı 
müəllim statusu və ya mentor statusu;

	Müəllimin qiymətləndirilməsi – Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən 
bir prosedur. Onun əsasında da “Müəllimin peşəkar standartının təsdiqlənməsi 
haqqında” Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2008-ci il 21 noyabr N1014 fər-
manı ilə təsdiqlənmiş müəllimin peşəkar standartla uyğunluğu təyin edilir;

	Kredit bal – müəllimin peşəkar nailiyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndir-
ilməsi vahidi;

	Müəllimin qiymətləndirmə qrupu – müəllimin qiymətləndirmə məqsədi ilə 
ümumtəhsil müəssisəsinin direktorunun fərmanı ilə yaradılmış qrup;

	Fəaliyyətdə olan müəllim – bu sxemin qüvvəyə mindiyi an üçün ümumtəhsil 
müəssisəsində “Ümumi təhsil haqqında” Gürcüstan qanununun 212 maddəsi-
nin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müəllim vəzifəsini tutan müəllim;

	Müəllimin qiymətləndirilməsinin elektron sistemi (irəlidə – elektron 
sistem) – İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs Təhsilin İdarəedilməsinin İnformasi-
ya sistemi (irəlidə – Təhsilin idarəedilməsinin informasiya sistemi) tərəfindən 
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inzibatiləşdirilmiş elektron məlumatlar bazasıdır. O, ümumtəhsil müəssisələri-
nin idarəetməsinin informasiya sisteminin hissəsini təqdim edir. Elektron 
sistemin vasitəsilə müəllimlər sxemdə bölünür və müəllimin iş fəaliyyətinin 
nəticələrinin elektron qeydiyyatı həyata keçirilir;

	İddia komissiyası – Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin direk-
torunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə yaradılmış bir komissiyadır. O, müəllimin 
daxili qiymətləndirmə nəticəsi ilə və müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdir-
ilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və dayandırılması haqqında müəllimin 
qiymətləndirmə qrupu tərəfindən təqdim edilmiş təkliflə əlaqədar müəllimin 
iddia ərizəsini nəzərdən keçirir;

 Maddə 3. Sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi qaydası 

	Müəllimin qiymətləndirmə qrupu müəllimin qiymətləndirilməsi üçün qanun-
vericiliklə təyin edilmiş qayda ilə müəllim üçün verilən kredit balların əsasın-
da, müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması 
və dayandırılması haqqında təklifin Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli 
Mərkəzi üçün təqdim edilməsi haqqında qərar qəbul edir. 

	Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inziba-
ti-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş müddətdə, ümumtəhsil müəssisəsi müəl-
limin qiymətləndirmə nəticələrinin və müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdir-
ilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və dayandırılması haqqında təklifin elek-
tron sistemdə yerləşdirilməsini təmin etməlidir.  

	Müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və 
dayandırılması haqqında ümumtəhsil müəssisəsi tərəfindən təqdim edilən tək-
lif və ya iddia komissiyası tərəfindən Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən 
qayda ilə qəbul edilən qərarın əsasında, Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Mil-
li Mərkəzinin direktoru fərdi inzibati-hüquqi aktla növbəti qərarlardan birini 
qəbul edir:
a) Müəllim üçün baş müəllim statusunun və ya aparıcı müəllim statusu və ya 

mentor statusunun verilməsi haqqında;
b) Müəllim üçün baş müəllim statusunun və ya aparıcı müəllim statusunun və 

ya mentor statusunun saxlanılması haqqında;
c) Müəllim üçün təcrübəçi müəllim statusunun və ya baş müəllim statusunun 

və ya aparıcı müəllim statusunun və ya mentor statusunun dayandırılması 
haqqında.

4.  Müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və 
dayandırılması ilə əlaqədar Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin di-
rektoru tərəfindən qəbul edilmiş, bu maddənin 3-cü bəndi ilə nəzərdə tutulmuş 
qərar məhkəmədə şikayətləndirilir, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən 
qayda əsasında. 
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 Maddə 4. Müəllim üçün statusun verilməsinin təsdiqlənməsi  

1.  Müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi müvafiq serti-
fikatla təsdiqlənir, onun forması Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi-
nin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə təsdiqlənir. 

2.  Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi, bu qaydanın 3-cü maddəsinin 
3-cü bəndi ilə nəzərdə tutulmuş fərdi inzibati-hüquqi aktın dərcindən 2 ay 
müddəti ərzində müəllimlərin sertifikatlarının müəllimin işlə təmin olunduğu 
ümumtəhsil müəssisəsinin yerləşdiyi Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyinin  
ərazi orqanına – təhsil resurs-mərkəzinə (irəlidə təhsil resurs-mərkəzi) ver-
ilməsini təmin edir.

3.  Təhsil resurs-mərkəzi müəllimin sertifikatlarının qəbulundan 20 gün ərzində 
müvafiq şəxslərə müəllim sertifikatlarının verilməsini təmin edir. 

İZAHAT KARTOÇKASI

“Fəaliyyətdə olan müəllim üçün müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, 
peşəkar inkişafı  və karyera irəliləyişi sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş statusun 

verilməsi qaydasının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan Hökumətinin 
qərarının layihəsi ilə əlaqədar

 Gürcüstan Hökumətinin qərar layihəsi haqqında məlumat
 
Təqdim edilən qərar layihəsi fəaliyyətdə olan müəllim üçün müəllimin iş fəaliyyə-
tinin başlanılması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə müəyyənləşdir-
ilmiş statusların verilməsi qaydasının (irəlidə – qayda) təsdiqlənməsini nəzərdə tu-
tur. Fəaliyyətdə olan müəllim üçün müəllimin iş fəaliyyətinə başlanılması, peşəkar 
inkişaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə (irəlidə – sxem) müəyyənləşdirilmiş sta-
tusların verilməsi qaydası sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusların fəaliyyətdə olan 
müəllim üçün verilməsi qaydası və prosedurunu tənzimləyir.

Qərar layihəsinə əsasən, Müəllimin qiymətləndirmə qrupu müəllimin qiymətləndi-
rilməsi üçün qanunvericiliklə təyin edilmiş qayda ilə müəllim üçün verilən kredit 
balların əsasında, müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, 
saxlanılması və dayandırılması haqqında təklifin Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının 
Milli Mərkəzi üçün təqdim edilməsi haqqında qərar qəbul edir. Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
müəyyənləşdirilmiş müddətdə, ümumtəhsil müəssisəsi müəllimin qiymətləndirmə 
nəticələrinin və müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, sax-
lanılması və dayandırılması haqqında təklifin elektron sistemdə yerləşdirilməsi-
ni təmin etməlidir. Müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, 
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saxlanılması və dayandırılması haqqında ümumtəhsil müəssisəsi tərəfindən təqdim 
edilən təklif və ya iddia komissiyası tərəfindən Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin 
edilən qayda ilə qəbul edilən qərarın əsasında, Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli 
Mərkəzinin direktoru fərdi inzibati-hüquqi aktla növbəti qərarlardan birini qəbul 
edir: a) Müəllim üçün baş müəllim statusunun və ya aparıcı müəllim statusu və ya 
mentor statusunun verilməsi haqqında; b) Müəllim üçün baş müəllim statusunun 
və ya aparıcı müəllim statusunun və ya mentor statusunun saxlanılması haqqında; 
c) Müəllim üçün təcrübəçi müəllim statusunun və ya baş müəllim statusunun və 
ya aparıcı müəllim statusunun və ya mentor statusunun dayandırılması haqqında.

Qərar layihəsinə əsasən, müəllim üçün statusun verilməsi müvafiq sertifikatla təs-
diqlənir, onun forması Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direkto-
runun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə təsdiqlənir.  

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi ilə yaranmış maliyyə-iqtisadi nəticələri-
nin hesablanması 

Qərar layihəsinin həyata keçirilməsi maliyyə vəsaitlərini tələb etmir, müvafiq 
olaraq maliyyə mənbəsinin göstərilməsini tələb etmir.

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi büdcənin gəlir və xərclər hissələrinə təsir göstərmir, 
eləcə də dövlət büdcəsindən əlavə assiqnasiyaların ayrılmasına səbəb olmur.

Qərar layihəsi dövlət tərəfindən yeni maliyyə öhdəliklərinin götürülməsini nəzərdə 
tutmur.

 Qərar layihəsindən gözlənilən nəticələr

Təqdim edilən qərar layihəsi ümumtəhsil müəssisəsilərinə və onların müəllim-
lərinə təsir göstərəcəkdir. 

 Qərar layihəsinin həyata keçirilmə müddətləri  

Qərar layihəsi hər hansı bir tapşırığı nəzərdə tutmur ki, onun həyata keçirilməsi 
vaxt tələb etsin.

 Qərar layihəsinin müəllifi və təqdimatçısı  
 
Qərar layihəsinin müəllifi  və təqdimatçısı “Dövlət komissiyasının yaradılması və 
onun qaydasının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il 20 
yanvar N5 qərarı ilə yaradılmış komissiyadır.
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GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ 
QƏRARI  

№ 70

2015 il 20 fevral  Tbilisi ş.

Kredit balların toplanılma müddətinin təsdiqlənməsi haqqında

,,Ümumi təhsil haqqında“ Gürcüstan qanununun 217 maddəsinin 5-ci bəndinin ,,i“ 
yarımmadəsinə əsasən 

Maddə 1. Bu qərarın qoşmasına uyğun olaraq kredit balların toplanılması müd-
dətləri təsdiq edilsin. 

Maddə 2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minsin.  

Baş nazir                                                                                     İrakli Ğaribaşvili  
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Təsdiq edilmişdir
Gürcüstan Hökumətinin
2015-ci il 20 fevral N70

Qərarı ilə

KREDIT BALLARIN TOPLANILMASI MÜDDƏTI 

 Maddə 1. Ümumi müddəalar 

Kredit balların toplanılması müddətləri müəllim tərəfindən, müəllimin iş fəali-
yyətinə başlanılması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə (irəlidə - 
sxem) müəyyənləşdirilmiş lazımi kredit balların toplanılması müddətlərini təyin 
edir. 

 Maddə 2. Terminlərin izahatı 

 Bu qoşmada istifadə olunan terminlərin bu qoşmanın məqsədləri üçün növbəti 
əhəmiyyətləri vardır: 

a) Sxemlə müəyyənləşdirilmiş status – Müəllimin qiymətləndirilməsi  sxe-
mində müəllimlərin bölgüsü  əsasında, müəllimə İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs 
– Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin (irəlidə – Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
verilən təcrübəçi müəllim  statusu və ya baş müəllim statusu yaxud aparıcı 
müəllim statusu və ya mentor statusu;

b) Təcrübəçi müəllim – “Milli Tədris planının təsdiqlənməsi haqqında” 
Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 11 mart 36/ N fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş Milli tədris planının (irəlidə – Milli tədris planı) dərs prosesini plan-
laşdıran və aparan müəllim;

c) Baş müəllim – təcrübəçi müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə, 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə müvafiq sertifikatla təs-
diqlənmiş fənn və metodik bilgilərə cavab verən müəllim;

d) Aparıcı müəllim – baş müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cav-
ab verən, öz pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi əsasında fənnin tədrisinin səmərəli 
strategiyalarını və dərs resurslarını işləyib hazırlayan, həmkarları ilə nəticələrlə 
paylaşan müəllim;

e) Mentor – aparıcı müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cavab 
verən, təlim-tədris keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr hazırlayan, 
başqa müəllimlər üçün konsultant olan, tələbələrin və yenicə başlayan məllim-
in pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik edən müəllim;

f) Kredit bal – müəllimin peşəkar nailiyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndir-
ilməsi vahidi;

g) Fənn imtahanı – Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzi tərəfindən 
təşkil edilmiş imtahan;
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h) Müəllimin qiymətləndirilməsinin elektron sistemi (irəlidə – elektron 
sistem) – İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs Təhsilin İdarəedilməsinin İnformasi-
ya sistemi (irəlidə – Təhsilin idarəedilməsinin informasiya sistemi) tərəfindən 
inzibatiləşdirilmiş elektron məlumatlar bazasıdır. O, ümumtəhsil müəssisələri-
nin idarəetməsinin informasiya sisteminin hissəsini təqdim edir. Elektron 
sistemin vasitəsilə müəllimlər sxemdə bölünür və müəllimin iş fəaliyyətinin 
nəticələrinin elektron qeydiyyatı həyata keçirilir.

 Maddə 3. Təcrübəçi müəllim tərəfindən kredit balların toplanılması 
 müddətləri   

1.  Təcrübəçi müəllim baş müəllim statusunu alması üçün kredit balları ən çoxu 
dörd il ərzində toplayır.

2.  Əgər təcrübəçi müəllim bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddət-
dən sonra lazımi kredit balları toplaya bilməzsə, o zaman ümumtəhsil müəssisəsi 
onunla əmək müqaviləsini dayandırmalı və vakansiya elan etməlidir. Elan edilən 
vakansiyanın Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə doldurulması-
na qədər bu bəndlə nəzərdə tutlulmuş şəxsin hüququ var ki, müvafiq ümumtəhsil 
müəssisəsində təcrübəçi müəllim statusu ilə “Ümumi təhsil haqqında” Gürcüstan 
qanununun 212 maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş müəllim vəzifəsindən birini tutsun.

 Maddə 4. Baş müəllim tərəfindən kredit balların toplanılması müddətləri

1. Baş müəllim statusunun saxlanılması üçün baş müəllim kredit balları hər dörd 
il ərzində toplayır.

2. Baş müəllimə aparıcı müəllim statusunun verilməsi üçün kredit balları hər dörd 
il ərzində toplayır.

3. Əgər baş müəllim bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddət ər-
zində baş müəllim statusunun saxlanılması üçün lazımi kredit balları toplaya 
bilmirsə,  o zaman baş müəllimin qiymətləndirilməsi əsasında, müəllimin fərdi 
peşəkar inkişafının ən çoxu birillik planı tərtib ediləcəkdir. 

4. Bu maddənin 3-cü bəndi ilə nəzərdə tutulmuş fərdi peşəkar inkişaf planının 
işlənib hazırlanması Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin və 
ümumtəhsil müəssisəsinin əməkdaşlığı ilə həyata keçirilir. 

5. Baş müəllimin işlə təmin edildiyi ümumtəhsil müəssisəsi müəllimin fərdi 
peşəkar inkişaf planının tərtibatı tələbi ilə Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli 
Mərkəzinə müraciət edir.

6. Müəllimin fərdi peşəkar inkişaf planının yerinə yetirilməsində məsuliyyəti baş 
müəllim daşıyır.

7. Müəllimin fərdi peşəkar inkişaf planının tərtibatı halında baş müəllim 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə müəllimin fərdi peşəkar 
inkişafı planı ilə müəyyən edilən müddətdə qiymətləndirilir. 
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8. Əgər baş müəllim müəllimin fərdi peşəkar inkişaf planı ilə müəyyənləşdirilmiş 
müddət ərzində ən azı baş müəllim statusunun saxlanılması üçün lazımi kredit 
balları toplaya bilmirsə, o zaman ümumtəhsil müəssisəsi onunla əmək müqa-
viləsini dayandırmalı və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə 
vakansiya elan etməlidir. 

 Maddə 5.  Aparıcı müəllim tərəfindən kredit balların toplanılması qaydası 

1. Aparıcı müəllim statusunun saxlanılması üçün aparıcı müəllim kredit balları 
hər beş il ərzində toplayır.

2. Aparıcı müəllimə mentor statusunun verilməsi üçün kredit balları ən çoxu beş 
il ərzində toplayır.

3. Əgər baş müəllim bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddət ərz-
ində aparıcı müəllim statusunun saxlanılması üçün lazımi kredit balları toplaya 
bilmirsə,  o zaman onun aparıcı müəllim statusu dayandırılır və ona baş müəl-
lim statusu verilir.

 Maddə 6. Mentor tərəfindən kredit balların toplanılma müddətləri

1. Mentor statusunun saxlanılması üçün mentor kredit balları ən çoxu beş il ərz-
ində toplayır.

2. Əgər mentor bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində 
mentor statusunun saxlanılması üçün lazımi kredit balları toplaya bilmirsə, o 
zaman onun mentor statusu dayandırılır və ona aparıcı müəllim statusu verilir.

3. Mentor tərəfindən bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddət ər-
zində mentor statusunun saxlanılması üçün lazımi kredit balların toplanıldığı 
halda, mentorun statusu müddətsiz qalır.

 Maddə 7. Kredit balların toplanılması müddətinin dayandırılması/bərpası

1. Müəllim tərəfindən kredit balların toplanılması müddətinin dayandırılmasının 
əsası ümumtəhsil müəssisəsi ilə müəllimin əmək münasibətlərinin dayandırıl-
ması/kəsilməsidir.

2. Müəllim kredit balların toplanılması müddətinin dayandırılması elanı ilə 
ümumtəhsil müəssisəsinin müdiriyyətinə müraciət edir.

3. Müəllim tərəfindən kredit balların toplanılması müddətinin bərpasının əsası 
ümumtəhsil müəssisəsi və müəllim arasında əmək münasibətlərinin bərpası/
yeni əmək münasibətlərinin yaranmasıdır.

4. Müəllim tərəfindən kredit balların toplanılması müddəti dayandırılır və 
ümumtəhsil müəssisəsinin direktorunun əmri ilə bərpa edirlir. Ümumtəh-
sil müəssisəsi qeyd edilən haqda məlumatı dərhal elektron sistemə yer-
ləşdirməlidir.
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5. Müəllim müəllimin qiymətləndirmə qrupun ümumtəhsil müəssisəsi ilə əmək 
müqaviləsinin dayandırılması/kəsilməsi ərzində həyata keçirilmiş fəaliyyəti 
təsdiqləyən sənədləri (olduğu halda) təqdim etməlidir, hansılar ki, müəllim-
in qiymətləndirilməsi üçün qanunvericiliklə təyin edilən qayda əsasında qi-
ymətləndirməyə şamil edilirlər.

 Maddə 8. Müddətlərin hesablanması

Bu qoşmanın 3-cü maddəsinin birinci bəndi ilə, 4-cü maddənin birinci və 2-ci 
bəndləri ilə və 6-cı maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddətlərin 
hesablanması sxemdə qanunvericiliklə təyin edilmiş qayda ilə başlanır, müəllim-
lərin bölgü günündən.

 Maddə 9. Labüd müddəalar

1.  Musiqi və idman (fiziki tərbiyə) müəllimləri, eləcə də qeyri-gürcüdilli ümumtəh-
sil müəssisəsinin/şöbəsinin müəllimləri üçün, hansılara Qiymətləndirmə və İm-
tahanlar Milli Mərkəzi baş müəllim statusunun verilməsi üçün müəyyən müd-
dət ərzində fənn imtahanının keçirilməsini bu qoşmanın 3-cü maddəsinin birin-
ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində təmin edə bilmirsə, bu qoşmanın 
3-cü maddəsinin 2-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş nəticə Qiymətləndirmə və 
İmtahanlar Milli Mərkəzi tərəfindən onlar üçün fənn imtahanını keçirdiyi hal-
da yetişəcəkdir, onlar tərəfindən fənn imtahanı verilə bilmədiyi/ verilmədiyi 
halda. 

2. Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzi tərəfindən bu maddənin birinci 
bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müəllimlər üçün fənn imtahanını keçirdiyi halda, 
onlar tərəfindən fənn imtahanı verilə bilmədiyi/ verilmədiyinə qədər təcrübəçi 
müəllim statusunu saxlayırlar. 

3.  2015-2016-cı dərs ili Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəllimin qiymətləndirmə 
sisteminin pilotlaşdırılma ili kimi elan edilmişdir, buna görə də bu qoşmanın 
3-cü maddəsinin birinci bəndi ilə, 4-cü maddənin birinci və 2-ci bəndləri ilə, 
5-ci maddənin birinci və 2-ci bəndləri ilə və 6-cı maddənin birinci bəndi ilə 
nəzərdə tutulmuş müddətdən əlavə, sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun ver-
ilməsi/saxlanılması üçün müəllimə əlavə bir il veriləcəkdir.
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İZAHAT KARTOÇKASI 
KREDIT BALLARIN TOPLANILMA MÜDDƏTININ TƏSDIQLƏNMƏSI 

HAQQINDA

 Gürcüstan Hökumətinin qərar layihəsi haqqında məlumat
  
Təqdim edilən qərar layihəsi müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar ink-
işaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə (irəlidə – sxem)  müəyyənləşdirilmiş statusun 
verilməsi/saxlanılması üçün lazımi kredit balların toplanılma müddətlərinin təyin 
edilməsini nəzərdə tutur. 

Qərar layihəsinə əsasən, təcrübəçi müəllim baş müəllim statusunu alması üçün 
kredit balları ən çoxu dörd il ərzində toplayır. Əgər təcrübəçi müəllim bu maddənin 
birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddətdən sonra lazımi kredit balları toplaya 
bilməzsə, o zaman ümumtəhsil müəssisəsi onunla əmək müqaviləsini dayandır-
malı və vakansiya elan etməlidir. Elan edilən vakansiyanın Gürcüstan qanunveri-
ciliyi ilə təyin edilən qayda ilə doldurulmasına qədər bu bəndlə nəzərdə tutlulmuş 
şəxsin hüququ var ki, müvafiq ümumtəhsil müəssisəsində təcrübəçi müəllim sta-
tusu ilə “Ümumi təhsil haqqında” Gürcüstan qanununun 212 maddəsi ilə nəzərdə 
tutulmuş müəllim vəzifəsindən birini tutsun. 

Qərar layihəsinə əsasən, baş müəllim statusunun saxlanılması üçün baş müəllim 
kredit balları hər dörd il ərzində toplayır. Baş müəllim aparıcı müəllim statusunun 
verilməsi üçün kredit balları hər dörd il ərzində toplayır. Əgər baş müəllim nəzərdə 
tutulmuş müddət ərzində baş müəllim statusunun saxlanılması üçün lazımi kred-
it balları toplaya bilmirsə,  o zaman baş müəllimin qiymətləndirilməsi əsasında, 
müəllimin fərdi peşəkar inkişafının ən çoxu birillik planı tərtib ediləcəkdir. Fər-
di peşəkar inkişaf planının işlənib hazırlanması Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının 
Milli Mərkəzinin və ümumtəhsil müəssisəsinin əməkdaşlığı ilə həyata keçirilir. 
Baş müəllimin işlə təmin edildiyi ümumtəhsil müəssisəsi müəllimin fərdi peşəkar 
inkişaf planının tərtibatı tələbi ilə Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinə 
müraciət edir. Müəllimin fərdi peşəkar inkişaf planının yerinə yetirilməsində məsuli-
yyəti baş müəllim daşıyır. Müəllimin fərdi peşəkar inkişaf planının tərtibatı halında 
baş müəllim Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə müəllimin fərdi 
peşəkar inkişafı planı ilə müəyyən edilən müddətdə qiymətləndirilir. Əgər baş müəl-
lim müəllimin fərdi peşəkar inkişaf planı ilə müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində 
ən azı baş müəllim statusunun saxlanılması üçün lazımi kredit balları toplaya bil-
mirsə, o zaman ümumtəhsil müəssisəsi onunla əmək müqaviləsini dayandırmalı və 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə vakansiya elan etməlidir. 

Qərar layihəsinə əsasən, aparıcı müəllim statusunun saxlanılması üçün aparıcı 
müəllim kredit balları hər beş il ərzində toplayır. Aparıcı müəllimə mentor sta-
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tusunun verilməsi üçün kredit balları ən çoxu beş il ərzində toplayır. Əgər baş 
müəllim nəzərdə tutulmuş müddət ərzində aparıcı müəllim statusunun saxlanıl-
ması üçün lazımi kredit balları toplaya bilmirsə,  o zaman onun aparıcı müəllim 
statusu dayandırılır və ona baş müəllim statusu verilir.

Qərar layihəsinə əsasən, mentor statusunun saxlanılması üçün mentor kredit bal-
ları ən çoxu beş il ərzində toplayır. Əgər mentor nəzərdə tutulmuş müddət ərz-
ində mentor statusunun saxlanılması üçün lazımi kredit balları toplaya bilmirsə,  
o zaman onun mentor statusu dayandırılır və ona aparıcı müəllim statusu verilir. 
Mentor tərəfindən nəzərdə tutulmuş müddət ərzində mentor statusunun saxlanıl-
ması üçün lazımi kredit balların toplanıldığı halda, mentorun statusu müddətsiz 
qalır.

Yuxarıda adı çəkilənlərdən başqa, qərar layihəsi kredit balların toplanılması 
müdddətinin dayandırılması/bərpası qaydasını tənzimləyir, xüsusilə də qərar 
layihəsinə əsasən, müəllim tərəfindən kredit balların toplanılması müddətinin 
dayandırılmasının əsası ümumtəhsil müəssisəsi ilə müəllimin əmək münasibətləri-
nin dayandırılması/kəsilməsidir.

Müəllim kredit balların toplanılması müddətinin dayandırılmasını elan etməklə 
ümumtəhsil müəssisəsinin müdiriyyətinə müraciət edir. Müəllim tərəfindən kred-
it balların toplanılması müddətinin bərpasının əsası ümumtəhsil müəssisəsi və 
müəllim arasında əmək münasibətlərinin bərpası/yeni əmək münasibətlərinin 
yaranmasıdır. Müəllim tərəfindən kredit balların toplanılması müddəti dayandırılır 
və ümumtəhsil müəssisəsinin direktorunun əmri ilə bərpa edirlir. Ümumtəhsil 
müəssisəsi qeyd edilən haqda məlumatı dərhal elektron sistemə yerləşdirməlidir. 
Müəllimin qiymətləndirmə qrupu ümumtəhsil müəssisəsi ilə əmək müqaviləsinin 
dayandırılması/kəsilməsi ərzində həyata keçirilmiş fəaliyyəti təsdiqləyən sənədləri 
(olduğu halda) təqdim etsin, hansı ki, müəllimin qiymətləndirilməsi üçün qanun-
vericiliklə təyin edilən qayda ilə qiymətləndirməyə şamil edilir.

Qərar layihəsinə əsasən, kredit balların toplanılması müddətlərinin hesablan-
ması sxemdə qanunvericiliklə təyin edilmiş qayda ilə müəllimin bölgü günündən 
başlanır.

Qərar layihəsi eləcə də labüd müddəaları nəzərdə tutur, musiqi və idman (fiziki 
tərbiyə) müəllimləri, eləcə də qeyri-gürcüdilli ümumtəhsil müəssisəsinin/þöbəsi-
nin müəllimləri üçün, hansýlara Qiymətləndirmə və Ýmtahanlar Milli Mərkəzi 
baþ müəllim statusunun verilməsi üçün müəyyən müddət ərzində fənn imtah-
anýnýn keçirilməsini bu qoşmanın 3-cü maddəsinin birinci bəndi ilə nəzərdə tu-
tulmuş müddət ərzində təmin edə bilmirsə, qeyd edilən nəticə Qiymətləndirmə 
və Ýmtahanlar Milli Mərkəzi tərəfindən onlar üçün fənn imtahanýnýn keçirildiyi 
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halda yetiºir, onlar tərəfindən fənn imtahaný verilə bilmədiyi/ verilmədiyi halda. 
Qiymətləndirmə və Ýmtahanlar Milli Mərkəzi tərəfindən bu maddənin birinci 
bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müəllimlər üçün fənn imtahanýnýn keçirildiyi halda, 
onlar tərəfindən fənn imtahaný verilə bilmədiyinə/ verilmədiyinə qədər müəllimlər 
təcrübəçi müəllim statusunu saxlayýrlar. 

Qərar layihəsinə əsasən, 2015-2016-cı dərs ili Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəl-
limin qiymətləndirmə sisteminin pilotlaşdırılma ili kimi elan edilmişdir, buna görə 
də bu qoşmanın 3-cü maddəsinin birinci bəndi ilə, 4-cü maddənin birinci və 2-ci 
bəndləri ilə, 5-ci maddənin birinci və 2-ci bəndləri ilə və 6-cı maddənin birinci 
bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddətdən əlavə, sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun 
verilməsi/saxlanılması üçün müəllimə əlavə bir il veriləcəkdir.

 Qərar layihəsinin qəbul edilməsi ilə yaranmış maliyyə-iqtisadi 
 nəticələrinin hesablanması 

Qərar layihəsinin həyata keçirilməsi maliyyə vəsaitlərini tələb etmir, müvafiq 
olaraq maliyyə mənbəsinin göstərilməsini tələb etmir.

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi büdcənin gəlir və xərclər hissələrinə təsir 
göstərmir, eləcə də dövlət büdcəsindən əlavə assiqnasiyaların ayrılmasına səbəb 
olmur.

Qərar layihəsi dövlət tərəfindən yeni maliyyə öhdəliklərinin götürülməsini nəzərdə 
tutmur.

 Qərar layihəsindən gözlənilən nəticələr

Təqdim edilən qərar layihəsi ümumtəhsil müəssisəsilərinə və onların müəllim-
lərinə təsir göstərəcəkdir. 

 Qərar layihəsinin həyata keçirilmə müddətləri  

Qərar layihəsi hər hansı bir tapşırığı nəzərdə tutmur ki, onun həyata keçirilməsi 
vaxt tələb etsin.

 Qərar layihəsinin müəllifi və təqdimatçısı  
 
Qərar layihəsinin müəllifi  və təqdimatçısı “Dövlət komissiyasının yaradılması və 
onun qaydasının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il 20 
yanvar N5 qərarı ilə yaradılmış komissiyadır.
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GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ  
QƏRATI 

№71

2015 il 20 fevral  Tbilisi şəhəri

Müəllimin qiymətləndirmə kriterilərinə əsasən kredit balların təsdiqlənməsi 
haqqında

,,Ümumi təhsil haqqında“ Gürcüstan Qanununun 217-ci maddəsinin 5-ci bəndinin 
,,t“ yarımmaddəsinə müvafiq olaraq

Maddə 1. Bu qərar layihəsinin qoşmasına uyğun olaraq müəllimin qiymətləndir-
mə kriterilərinə əsasən kredit ballar təsdiq edilsin.

Maddə 2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minsin.

Baş nazir                                                                                    İrakli Ğaribaşvili
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Təsdiq edilmişdir
Gürcüstan Hökumətinin 
2015-ci il 20 fevral N71 

Qərarı ilə

MÜƏLLIMIN QIYMƏTLƏNDIRMƏ KRITERILƏRINƏ ƏSASƏN 
KREDIT BALLAR 

 Maddə 1. Tənzimləmə sahəsi

Bu qoşmanın tənzimləmə sahəsi müəllimin qiymətləndirmə kriterilərinə əsasən, 
müəllimin iş fəaliyyətinə başlanılması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxe-
mi ilə (irəlidə – sxem) müəyyənləşdirilmiş müəllim statusu üçün qanunvericiliklə 
müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində müəllim tərəfindən toplanılası kredit balların 
miqdarının müəyyənləşdirilməsidir.

 Maddə  2. Terminlərin izahatı 

 Bu qoşmada istifadə olunan terminlərin bu qoşmanın məqsədləri üçün növbəti 
əhəmiyyətləri vardır: 

a) Sxemlə müəyyənləşdirilmiş status – Müəllimin qiymətləndirilməsi  sxe-
mində müəllimlərin bölgüsü  əsasında, müəllimə İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs 
– Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin (irəlidə – Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
verilən təcrübəçi müəllim  statusu və ya baş müəllim statusu yaxud aparıcı 
müəllim statusu və ya mentor statusu;

b) Təcrübəçi müəllim – “Milli Tədris planının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüs-
tan təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 11 mart 36/ N fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
Milli tədris planının (irəlidə – Milli tədris planı) dərs prosesini planlaşdıran və 
aparan müəllim;

c) Baş müəllim – təcrübəçi müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə, 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə müvafiq sertifikatla təs-
diqlənmiş fənn və metodik bilgilərə cavab verən müəllim;

d) Aparıcı müəllim – baş müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə ca-
vab verən, öz pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi əsasında fənnin tədrisinin səmərəli 
strategiyalarını və dərs resurslarını işləyib hazırlayan, həmkarları ilə nəticələrlə 
paylaşan müəllim;

e) Mentor – aparıcı müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cavab 
verən, təlim-tədris keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr hazırlayan, 
başqa müəllimlər üçün konsultant olan, tələbələrin və yenicə başlayan məlli-
min pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik edən müəllim;

f) Fənn imtahanı – Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzi tərəfindən 
təşkil edilmiş imtahan;



61

g) Xarici müşahidə – sinfin müşahidəsi. O, Qiymətləndirmə və İmtahanların 
Milli Mərkəzi tərəfindən pedaqoji təcrübənin ərzində bir dəfə həyata keçirilir;

h) Xarici qiymətləndirmə – fənn imtahanı və xarici müşahidədən ibarətdir;
i) Daxili qiymətləndirmə – Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda 

ilə həyata keçirilmiş müəllimin öz-özünüqiymətləndirməsindən və müəllimin 
qiymətləndirmə qrupu tərəfindən müəllimin qiymətləndirilməsindən ibarətdir;

j) Qiymətləndirmənin standartlaşdırılmış vasitəsi – sxemlə müəyyənləşdi-
rilmiş statusun verilməsi/saxlanılması üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutul-
muş müddət ərzində müəllim tərəfindən həyata keçirilmiş icbari fəallıqların 
və əlavə iş fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsinin vahid şəklə salınmış va-
sitəsi;

k) Kredit bal – müəllimin peşəkar nailiyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndi-
rilməsi vahidi.

 Maddə 3. Müəllimin qiymətləndirilmə kriteriləri  

Müəllimin qiymətləndirilməsi “Müəllimin peşəkar standartının təsdiqlənməsi 
haqqında” Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2008-ci il 21 noyabr N1014 fərmanı 
ilə təsdiq olunmuş müəllimin peşəkar standartı ilə müəyyənləşdirilmiş tələblərə 
əsaslanır. Sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi üçün müəllim standart-
laşdırılmış qiymətləndirmə vasitəsi ilə nəzərdə tutulmuş ölçülü kriterilərlə qiymət-
ləndirilir.    

 Maddə 4. Fənn imtahanı və xarici müşahidənin qiymətləndirilməsinin 
standartlaşdırılmış vasitəsinin işlənib hazırlanması və təsdiqlənməsi

 
Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzi fənn imtahanı və xarici qiymətlən-
dirmənin standartlaşdırılmış vasitəsini işləyib hazırlayacaqdır və o, Qiymətlən-
dirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi-inzibati hüquqi aktı ilə 
təsdiqlənəcəkdir.

 Maddə 5. Daxili qiymətləndirmənin standartlaşdırılmış vasitəsinin 
işlənilməsi və təsdiqlənməsi

1. Bu qoşmanın dördüncü maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş xarici müşahidənin qi-
ymətləndirilməsinin standartlaşdırılmış vasitəsi müəllimin qiymətləndirmə 
qrupu tərəfindən daxili qiymətləndirmə zamanı müəllimin dərsinin müşahidəsi 
üçün istifadə olunacaqdır.

2. Müəllimin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi daxili qiymətləndirmə üçün qi-
ymətləndirmənin standartlaşdırılmış vasitəsini işləyib hazırlayacaqdır və o, 
Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi-inzibati 
hüquqi aktı ilə təsdiqlənəcəkdir.
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 Maddə 6. Müəllimin qiymətləndirilmə kriterilərinə əsasən kredit ballar

 Qiymətləndirmənin standartlaşdırılmış vasitəsinə əsaslanaraq sxemlə 
müəyyənləşdirilmiş müvafiq status üçün qanunvericiliklə təyin edilmiş müddət 
ərzində müəllim tərəfindən toplanılası kredit balların miqdarı növbəti qayda ilə 
təyin edilir:

a) təcrübəçi müəllim baş müəllim statusunun verilməsi üçün 19 kredit bal to-
plamalıdır;

b) baş müəllim statusunun saxlanılması üçün baş müəllim 13 kredit bal to-
plamalıdır;

c) baş müəllim aparıcı müəllim statusunun verilməsi üçün 19 kredit bal to-
plamalıdır;

d) aparıcı müəllim statusunun saxlanılması üçün aparıcı müəllim 17 kredit bal 
toplamalıdır;

e) aparıcı müəllimə mentor statusunun verilməsi üçün  25 kredit bal toplamalıdır;
f) mentor statusunun saxlanılması üçün mentor 30 kredit bal toplamalıdır.

İZAHAT KARTOÇKASI  
MÜƏLLIMIN QIYMƏTLƏNDIRMƏ KRITERILƏRINƏ ƏSASƏN 

KREDIT BALLARIN TƏSDIQLƏNMƏSI HAQQINDA” GÜRCÜSTAN 
HÖKUMƏTININ LAYIHƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR

 Gürcüstan Hökumətinin qərar layihəsi ilə əlaqədar məlumat

Qərar layihəsinə əsasən, müəllimin qiymətləndirmə kriterilərinə əsasən, müəl-
limin iş fəaliyyətinə başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi sxemi ilə 
müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində müəllim tərəfindən toplanılası kredit balların 
miqdarı müəyyənləşdirilir.

Qərar layihəsinə əsasən, müəllimin qiymətləndirilməsi “Müəllimin peşəkar standar-
tının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2008-ci il 21 noyabr 
N1014 fərmanı ilə təsdiq olunmuş müəllimin peşəkar standartı ilə müəyyənləşdirilmiş 
tələblərə əsaslanır. Sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi üçün müəllim qi-
ymətləndirmənin standartlaşdırılmış vasitəsi ilə nəzərdə tutulmuş ölçülü kriterilərlə 
qiymətləndirilir. İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs – Qiymətləndirmə və İmtahanlar Mil-
li Mərkəzi fənn imtahanı və xarici qiymətləndirmənin standartlaşdırılmış vasitəsini 
işləyib hazırlayacaqdır və o,  İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs- Qiymətləndirmə və İm-
tahanlar Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi-inzibati hüquqi aktı ilə təsdiqlənəcəkdir.

İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs- Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzi fənn 
imtahanı və xarici müşahidənin qiymətləndirilməsinin standartlaşdırılmış vasitəsi-
ni işləyib hazırlayır və o, Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzinin direk-
torunun fərdi-inzibati hüquqi aktı ilə təsdiqlənəcəkdir. Qeyd edilən xarici müşa-
hidənin standartlaşdırılmış qiymətləndirmə vasitəsi müəllimin qiymətləndirmə 



qrupu tərəfindən daxili qiymətləndirmə zamanı müəllimin dərsinin müşahidəsi 
üçün istifadə olunacaqdır. İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs – Müəllimin Peşəkar 
İnkişafı Milli Mərkəzi daxili qiymətləndirmə üçün qiymətləndirmənin standart-
laşdırılmış vasitəsini işləyib hazırlayacaqdır və o, Qiymətləndirmə və İmtahanlar 
Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi-inzibati hüquqi aktı ilə təsdiqlənəcəkdir

Qərar layihəsinə əsasən, qiymətləndirmənin standartlaşdırılmış vasitəsinə əsasla-
naraq sxemlə müəyyənləşdirilmiş müvafiq status üçün qanunvericiliklə təyin 
edilmiş müddət ərzində müəllim tərəfindən toplanılası kredit balların miqdarı 
növbəti qayda ilə təyin edilir: a) təcrübəçi müəllim baş müəllim statusunun ver-
ilməsi üçün 19 kredit bal toplamalıdır; b) baş müəllim statusunun saxlanılması 
üçün baş müəllim 13 kredit bal toplamalıdır; c) baş müəllim aparıcı müəllim sta-
tusunun verilməsi üçün 19 kredit bal toplamalıdır; d) aparıcı müəllim statusunun 
saxlanılması üçün aparıcı müəllim 17 kredit bal toplamalıdır; e) aparıcı müəllimə 
mentor statusunun verilməsi üçün  25 kredit bal toplamalıdır; f) mentor statusunun 
saxlanılması üçün mentor 30 kredit bal toplamalıdır.

 Qərar layihəsinin qəbulu ilə yaranmış maliyyə-iqtisadi nəticələrin   
 hesablanması 

Qərar layihəsinin həyata keçirilməsi maliyyə vəsaitlərini tələb etmir, müvafiq 
olaraq maliyyə mənbəsinin göstərilməsini tələb etmir.

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi büdcənin gəlir və xərclər hissələrinə təsir göstərmir, 
eləcə də dövlət büdcəsindən əlavə assiqnasiyaların ayrılmasına səbəb olmur.

Qərar layihəsi dövlət tərəfindən yeni maliyyə öhdəliklərinin götürülməsini nəzərdə 
tutmur.

 Qərar layihəsindən gözlənilən nəticələr

Təqdim edilən qərar layihəsi ümumtəhsil müəssisəsilərinə və onların müəllim-
lərinə təsir göstərəcəkdir. 

 Qərar layihəsinin həyata keçirilmə müddətləri  

Qərar layihəsi hər hansı bir tapşırığı nəzərdə tutmur ki, onun həyata keçirilməsi 
vaxt tələb etsin.

 Qərar layihəsinin müəllifi və təqdimatçısı  
 
Qərar layihəsinin müəllifi  və təqdimatçısı “Dövlət komissiyasının yaradılması və 
onun qaydasının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il 20 
yanvar N5 qərarı ilə yaradılmış komissiyadır.



GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ
QƏRARI 

№ 72

 2015-ci il 20 fevral,  Tbilisi ş.

Müəllimin qiymətləndirilmə qaydasının təsdiqlənməsi haqqında 

,,Ümumi təhsil haqqında“ Gürcüstan Qanununun 217-ci maddəsinin 5-ci bəndinin 
,,a“ yarımmaddəsinə müvafiq olaraq

Maddə 1. Bu qərarın qoşmasına uyğun olaraq Müllimin qiymətləndirilmə qaydası 
təsdiq edilsin. 

Maddə 2. Ümumtəhsil müəssisəsinə tapşırılsın ki, 2015-ci ilin oktyabrın 15-ə 
qədər müəllimin qiymətləndirilmə qrupu/qrupları yaradılsın.

Maddə 3. Qərar dərc edildiyindən qüvvəyə minsin. 

Baş-nazir                                                                                    İrakli Ğaribaşvili
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Gürcüstan Hökumətinin
 2015-ci il 20 fevral

N72 qərarı ilə təsdiq edilmişdir

MÜƏLLIMIN QIYMƏTLƏNDIRILMƏ QAYDASI 

FƏSIL I. ÜMUMI MÜDDƏALAR 

 Maddə 1. Müəllimin qiymətləndirilmə qaydasının məqsədi və fəaliyyət 
sahəsi 

1. Müəllimin qiymətləndirilmə qaydasının (irəlidə – qayda) məqsədi müəllim-
in qiymətləndirilməsinin obyektiv və şəffaf qaydasının və prosedurlarının 
müəyyənləşdirilməsidir.

2. Bu qaydanın fəaliyyəti İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxsə – ümumtəhsil müəs-
sisəsinə və onun müəllimlərinə şamil edilir. 

3. Bu qaydanın fəaliyyəti Özəl Hüquqlu Hüquqi Şəxs ümumtəhsil müəssisəsi 
tərəfindən müvafiq istəyin bildirildiyi halda, Özəl Hüquqlu Hüquqi Şəxsə – 
ümumtəhsil müəssisəsinə və onun müəllimlərinə şamil edilir.

4. Əgər Özəl Hüquqlu Hüquqi Şəxs – ümumtəhsil müəssisəsi, bu maddənin 
3-cü bəndi ilə nəzərdə tutulmuş istəyi bildirmirsə, o zaman onun tərəfindən 
işlə təmin olunmuş müəllimləri bu qaydanın 2-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə 
nəzərdə tutulmuş əsas prinsiplərə istinad edən qiymətləndirmə sistemi ilə qi-
ymətləndirməlidir.

 Maddə 2. Müəllimin qiymətləndirilməsinin məqsədi və prinsipləridir 

1.  Müəllimin qiymətləndirilməsinin məqsədidir: 
a) Müəllim – ,,Müəllimin peşəkarlıq standartının təsdiqlənməsi haqqında” 

Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2008-ci il 21 noyabr N1014 fərmanı ilə təs-
diqlənmiş müəllimin peşəkarlıq standartının (irəlidə – müəllimin peşəkarlıq 
standartı) tələbləri ilə müəllimin bilgilərinin uyğunluğunun təyin edilməsi;

b) Müəllimin qiymətləndirmə sisteminin tətbiqi ilə müəllimin peşəkar ink-
işafının və ümumtəhsil müəssisəsinin muxtariyyətinin gücləndirilməsinə 
dəstəyin verilməsi. 

2.  Müəllimin qiymətləndirilməsi müəllimin peşəkar standartına və növbəti əsas 
prinsiplərə əsaslanır:  ədalət, obyektivlik, etibarlılıq, bərabərlik, şəffaflıq.

 Maddə 3. Terminlərin izahatı  

 Bu qaydada istifadə olunan terminlər qarşıdakı qaydanın məqsədləri üçün 
növbəti əhəmiyyəti daşıyırlar:
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a) Müəllimin peşəkar qovluğu – sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusa uyğun bil-
giləri və iş nəticələrini təsdiqləyən sənədlərin (irəlidə - sənədlər) mütəşəkkil 
toplumu;

b) Öz-özünü qiymətləndirmənin sorğu anketi – Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı 
Milli Mərkəzi tərəfindən işlənib hazırlanan və təsdiq edilən forma, onun əsasında 
da müəllim öz-özünü qiymətləndirir, peşəkar inkişaf fəaliyyətini planlaşdırır;

c) Müəllimin peşəkar inkişafının fasilitatoru (irəlidə – fasilitator) – ümumtəh-
sil müəssisəsinin müəllimi (mentor, – ümumtəhsil müəssisəsində belə birinin 
olduğu halda), hansını ümumtəhsil müəssisəsinin pedaqoji şurası Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
təsdiqlənmiş kriterilərə əsasən seçir;

d) Inkişafetdirici qiymətləndirmə – müəllimlərin qiymətləndirilməsi. O, müəllimə 
peşəkar inkişafın və tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında köməklik edir;

e) Dərsin qiymətləndirmə rubrikası – İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs – Qi-
ymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzinin (irəlidə – Qiymətləndirmə 
və İmtahanların Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
təsdiqlənmiş qiymətləndirmənin standartlaşdırılmış vasitəsidir. O, dərsin qi-
ymətləndirilməsinə  və etibarlı kriterilərə əsaslanır və müəllimin dərsinin qi-
ymətləndirilməsinin vahid şəklə salınmış formasıdır;

f) Sxem – Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişaf və karyera 
irəliləyişi sxemi;

g) Sxemlə müəyyənləşdirilmiş status – Müəllimin qiymətləndirilməsi  sxe-
mində müəllimlərin bölgüsü  əsasında, müəllimə İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs 
– Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin (irəlidə - Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
verilən təcrübəçi müəllim  statusu və ya baş müəllim statusu yaxud aparıcı 
müəllim statusu və ya mentor statusu;

h) Təcrübəçi müəllim – “Milli Tədris planının təsdiqlənməsi haqqında” 
Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 11 mart 36/ N fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş Milli tədris planının (irəlidə – Milli tədris planı) dərs prosesini plan-
laşdıran və aparan müəllim;

i) Baş müəllim – təcrübəçi müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə, 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə müvafiq sertifikatla təs-
diqlənmiş fənn və metodik bilgilərə cavab verən müəllim;

j) Aparıcı müəllim – baş müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cav-
ab verən, öz pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi əsasında fənnin tədrisinin səmərəli 
strategiyalarını və dərs resurslarını işləyib hazırlayan, həmkarları ilə nəticələrlə 
paylaşan müəllim;

k) Mentor – aparıcı müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cavab 
verən, təlim-tədris keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr hazırlayan, 
başqa müəllimlər üçün konsultant olan, tələbələrin və yenicə başlayan məllim-
in pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik edən müəllim; 
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l) Müəllimin qiymətləndirilməsinin elektron sistemi (irəlidə – elektron 
sistem) – İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs Təhsilin İdarəedilməsinin İnformasi-
ya sistemi (irəlidə – Təhsilin idarəedilməsinin informasiya sistemi) tərəfindən 
inzibatiləşdirilmiş elektron məlumatlar bazasıdır. O, ümumtəhsil müəssisələri-
nin idarəetməsinin informasiya sisteminin hissəsini təqdim edir. Elektron 
sistemin vasitəsilə müəllimlər sxemdə bölünür və müəllimin iş fəaliyyətinin 
nəticələrinin elektron qeydiyyatı həyata keçirilir;

m) Kredit bal – müəllimin peşəkar nailiyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndir-
ilməsi vahidi;

n) Xarici müşahidə – sinfin müşahidəsi. O, Qiymətləndirmə və İmtahanların 
Milli Mərkəzi tərəfindən pedaqoji təcrübənin ərzində bir dəfə həyata keçirilir;

o) Model dərsi – aparıcı müəllim və ya mentor tərəfindən keçirilən nümayiş dərsi;

FƏSIL II. MÜƏLLIMIN QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI

 Maddə 4. Müəllimin qiymətləndirilmə istiqamətləri 

 Müəllim müəllimin peşəkar standartı ilə nəzərdə tutulmuş iki istiqamətlə qi-
ymətləndirilir:

a) şagirdin nəticəsinə yönəlmiş dərs prosesinin idarə edilməsi;
b)  peşəkar inkişaf.

 Maddə 5. Müəllimin qiymətləndirilmə tipləri 

 Müəllimin qiymətləndirilmə tipləridir:
a) xarici qiymətləndirilmə. O, fənn üzrə imtahanı və xarici müşahidəni əhatə edir;
b) daxili qiymətləndirilmə. O, müəllimin öz-özünüqiymətləndirməsindən və müəllimin 

qiymətləndirmə qrupu tərəfindən müəllimin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.

 Maddə 6. Müəllimin qiymətləndirilmə formaları 

 Müəllimin qiymətləndirməsi növbəti formalardan ibarətdir: 
a)  Müəllimin öz-özünü qiymətləndirməsi; 
b)  fənn imtahanı; 
c)  xarici müşahidə; 
d)  müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən müəllimin qiymətləndirilməsi.

 Maddə 7. Müəllimin öz-özünü qiymətləndirməsi 

1. Müəllim, öz peşəkar inkişafı məqsədilə, özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin 
istifadəsi ilə öz-özünüqiymətləndirməni həyata keçirir. Müəllim öz-özünüqi-
ymətləndirmə anketini doldurmalıdır;
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2. Öz-özünə qiymətləndirmə anketinin istifadəsi ilə müəllim:
a) Öz iş fəaliyyətini qiymətləndirir;
b) Öz peşəkar tələbatlarının analizini edir;
c) Şagirdlərin fərdi nailiyyətlərinin və öz-özünü qiymətləndirmə sorğu analiz-

inin əsasında fərdi iş planını tərtib edir
d) Hər dərs ilinin sonunda dərs ili ərzində onun tərəfindən həyata keçirilən 

peşəkar işi analiz edir.
3. Müəllim tərəfindən özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin doldurulması və 

eləcə də müəllim tərəfindən fərdi iş planının hazırlanması qaydaları ümumtəh-
sil müəssisəsi direktorunun əmri ilə müəyyənləşdirilir.

 Maddə 8. Fənn imtahanı 

1.  Fənn bilgilərini təsdiqləmək üçün təcrübəçi müəllim tədris etdiyi fənn üzrə im-
tahan verməlidir. 

2.  Fənn imtahanı il ərzində iki dəfə keçirilir, təcrübəçi müəllim üçün fənn imtah-
anının keçirilmə qaydasının əsasında müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə.

3.  Təcrübəçi müəllim üçün fənn imtahanının keçirilməsi qaydası Qiymətləndirmə 
və Milli İmtahanlar Mərkəzinin təqdimatı ilə təsdiq edilir.

4.  Qiymətləndirmə və Milli İmtahanlar Milli Mərkəzi təcrübəçi müəllim tərəfind-
ən fənn imtahanının verilmə nəticələrini elektron sistemə yerləşdirir.

 Maddə 9. Xarici müşahidə 

1.  Baş müəllim statusunun saxlanılması üçün dərs prosesinin səmərəli şəkildə 
aparılmasının yoxlanılması məqsədilə onun tərəfindən keçirilən dərs yalnız bir 
dəfə xarici müşahidəyə şamil olur, baş müəllim statusunun əldə edilməsindən 
bir il ərzində.

2.  Xarici müşahidə qaydası Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzinin 
təqdimatı ilə Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənir. 

3.  Qiymətləndirmə və Milli İmtahanlar Mərkəzi xarici müşahidə nəticələrini 
müvafiq təcrübəçi müəllim üçün əlçatan olan elektron sistemə yerləşdirir.

 Maddə 10. Müəllimin qiymətləndirmə qrupu 

1. İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxsdə – ümumtəhsil müəssisəsində müəllimi İctimai 
Hüquqlu Hüquqi Şəxsin – ümumtəhsil müəssisəsinin direktoru, direktor müa-
vini (olduğu halda) və müvafiq fənn/fənlər qrupunun kafedrası tərəfindən 3 il 
müddəti ilə təqdim edilmiş üzvlərdən ibarət müəllimin qiymətləndirmə qrupu 
qiymətləndirir. Özəl Hüquqlu Hüquqi Şəxsdə ümumtəhsil müəssisəsində müəl-
limin qiymətləndirmə qrupunun tərkibini Özəl İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs 
ümumtəhsil müəssisəsi  müəyyənləşdirir.
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2. Ümumtəhsil müəssisəsinin direktoru əmrlə müəllimin qiymətləndirmə qru-
punu/qruplarını yaradır.

3.  Müəllimin qiymətləndirmə qrupuna/qruplarına ümumtəhsil müəssisəsinin di-
rektoru rəhbərlik edir. 

4.  Müəllimin qiymətləndirmə qrupunun üzvü, müəllimlərin qiymətləndirmə 
qrupu tərəfindən onun qiymətləndirilməsi həyata keçirildiyi halda, özünü 
kənarlaşdırmanı elan etməlidir.  

5.  Əgər bu maddənin birinci bəndi ilə təyin edilən qayda əsasında müəllimlərin 
qiymətləndirmə qrupunun formalaşdırılması mümkün deyilsə və ya bu mad-
dənin 4-cü bəndində göstərilmiş və ya başqa səbəblərə görə bu maddənin 7-ci 
bəndinə əsasən qərar qəbul etmək səlahiyyətində deyilsə, o zaman ümumtəhsil 
müəssisəsi Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinə müraciət etməlidir. 
Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi müəllimlərin qiymətləndirmə 
qrupunun formalaşmasının bu qaydasından fərqli qaydanı təyin etməlidir.

6.  Müəllimin qiymətləndirmə qrupu: 
a)  Müəllimə onun tərəfindən həyata keçirilən iş fəaliyyətinə inkişafetdirici qi-

ymətləndirmə verir;
b)  müəllimə dərsdə müşahidə nəticələrinin əsasında kredit ballar verir;
c)  müəllimin peşəkar qovluğunda olan sənədləri qiymətləndirir və qanunveri-

ciliklə təyin edilən qayda ilə kredit ballar verir;
d)  müəllim üçün verilmiş kredit balların əsasında, müəllim üçün sxemlə 

müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və dayandırılması 
haqqında təklifin Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi üçün təqdimi 
haqqında qərar qəbul edir. 

7.  Əgər müəllimin qiymətləndirmə qrupunun iclasında müəllimin qiymətləndirmə 
qrupu üzvlərinin üçdən az olmayaraq əksəriyyəti iştirak edirsə, o halda müəl-
limin qiymətləndirmə qrupu bu maddənin 6-cı bəndi ilə nəzərdə tutulmuş 
əməlləri yerinə yetirməlidir.

8.   Müəllmin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən qəbul edilmiş qərar müəllimlərin 
qiymətləndirmə qrupunun iclasının protokolu şəklində tərtib edilir və ona işti-
rak edən üzvlər imza atırlar.

 Maddə 11. Müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən müəllimin 
 qiymətləndirilməsi formaları 

 Müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən müəllimin qiymətəndirilməsi for-
malarıdır: 

a)  dərsin müşahidəsi və keçilmiş dərsin qiymətləndirilməsi (təcrübəçi/baş müəl-
lim üçün);

b)  model dərsinin qiymətləndirilməsi (aparıcı/mentor müəllim üçün);
c)  müəllimin peşəkar qovluğunda olan sənədlərin qiymətləndirilməsi (təcrübəçi 

baş, aparıcı və mentor müəllim üçün).
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 Maddə 12. Dərsin müşahidəsi və keçilmiş dərsin qiymətləndirilməsi

1. Müəllimin qiymətləndirmə qrupu, baş müəllim statusunun verilməsi üçün və 
ya baş müəllim statusunun saxlanılması üçün və ya aparıcı müəllim statusunun 
verilməsi üçün qanunvericiliklə təyin edilən müddət ərzində ən azı iki dəfə 
təcrübəçi/baş müəllim tərəfindən keçirilmiş dərsi müşahidə edir və dərsin qi-
ymətləndirmə rubrikasının istifadəsi ilə onu qiymətləndirir.

2. Müəllimin qiymətləndirmə qrupu təcrübəçi/baş müəllimlə birlikdə dərsin 
müşahidə nəticələrini təhlil edir və müəyyən müddət ərzində ona yazılı forma-
da inkişafetdirici qiymətləndirmə verir. 

3. Müəllimin qiymətləndirmə qrupu, təcrübəçi/baş müəllim tərəfindən keçirilən 
dərsin müşahidəsi əsasında, təcrübəçi/baş müəllimə kredit ballar verir.

 Maddə 13. Model dərsin qiymətləndirilməsi  

1. Müəllimin qiymətləndirmə qrupu, aparıcı müəllim statusunun saxlanılması 
üçün və ya mentor statusunun verilməsi üçün qanunvericiliklə  təyin edilən 
müddət ərzində ən azı on dəfə aparıcı müəllim tərəfindən keçirilən model dərsi-
ni müşahidə edir və müvafiq rubrikadan istifadə etməklə onu qiymətləndirir.   

2. Müəllimin qiymətləndirmə qrupu, mentor statusunun saxlanılması üçün qanun-
vericiliklə təyin edilən müddət ərzində ən azı beş dəfə mentor tərəfindən keçirilən 
model dərsi müşahidə edir və müvafiq rubrikanın istifadəsi ilə onu qiymətləndirir. 

3. Müəllimin qiymətləndirmə qrupu, aparıcı müəllim/mentor tərəfindən keçirilən 
model dərsin müşahidəsi əsasında, ona kredit ballar verir. 

 Maddə 14. Müəllimin peşəkar qovluğunda olan sənədlərin 
 qiymətləndirilməsi

1. Müəllim müəllimin peşəkar qovluğuna sxemlə müəyyənləşdirilmiş müvafiq 
statusun verilməsi/saxlanılması üçün lazım olan icbari fəallıqların və əlavə 
işlərin həyata keçirilməsini təsdiqləyən sənədləri yerləşdirməlidir.

2. Müəllim elektron sistemdə onun üçün ayrılmış elektron məkanda müəllimin 
peşəkar qovluğunda olan sənədləri yerləşdirməlidir.

3. Müəllim tərəfindən elektron sistemdə onun üçün ayrılmış elektron məkanda 
müəllimin peşəkar qovluğunda olan sənədlərin yerləşdirilmə müddətləri Müəl-
limlərin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi 
aktı ilə müəyyənləşdirilir. 

 Maddə 15. Müəllimin qiymətləndirilmə nəticələrinin elektron sistemə 
 yerləşdirilməsi

Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi 
aktı ilə müəyyənləşdirilmiş müddətdə, ümumtəhsil müəssisəsi müəllimin qi-
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ymətləndirmə nəticələrinin və müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun 
verilməsi, saxlanılması və dayandırılması haqqında təklifin elektron sistemə yer-
ləşdirilməsini təmin etməlidir.

 Maddə 16. İki və ya artıq ümumtəhsil müəssisəsində  tədris edən 
 müəllimin qiymətləndirilməsi

1.  İki və ya artıq ümumtəhsil müəssisəsində  eyni fənni tədris edən müəllim bu 
fəsillə təyin edilən qayda ilə  elektron sistemdə daxili qiymətləndirmədən onun 
tərəfindən seçilmiş ümumtəhsil müəssisələrindən birində keçir. 

2.  İki və ya artıq ümumtəhsil müəssisəsində  müxtəlif fənləri tədris edən müəllim 
bu fəsillə təyin edilən qayda ilə  elektron sistemdə daxili qiymətləndirmədən 
elektron sistemdə göstərilən müvafiq ümumtəhsil müəssisəsində keçir.

FƏSIL III. MÜƏLLIMIN QIYMƏTLƏNDIRILMƏ NƏTICƏLƏRININ VƏ 
MÜƏLLIM ÜÇÜN SXEMLƏ MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMIŞ STATUSUN 
VERILMƏSI, SAXLANILMASI VƏ DAYANDIRILMASI HAQQINDA 

TƏKLIFIN ŞIKAYƏTLƏNDIRILMƏSI
 

 Maddə 17. İddia ərizəsinin təqdim edilməsi

1. Müəllimin daxili qiymətləndirmə nəticələrinin və müəllim üçün sxemlə 
müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və dayandırılması ilə 
əlaqədar müəllimin qiymətləndirmə qrupunun təklifinin şikayətləndirilmə-
si məqsədilə  Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinə iddia ərizəsini 
təqdim etmək hüququ var.

2. Bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş iddia ərizəsinin forması və 
təqdimat müddətləri Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direkto-
runun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilir. 

3. İddia ərizəsinin təqdimatının bu maddəsinin 2-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş 
müddət bir aydan az olmamalıdır. 

 Maddə 18. İddia ərizəsinin təhlilində səlahiyyətli orqan 

1.  İddia ərizəsinin təhlili məqsədilə, Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəz-
inin direktoru fərdi inzibati-hüquqi aktla, iddia komissiyasını yaradır və iddia 
komissiyasının qaydasını təsdiq edir.

2.  İddia komissiyası iddia ərizəsini təhlil etdikdə ona fənn üzrə komissiya şöbəsi 
yardım edir, onun tərkibini Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin di-
rektoru fərdi inzibati-hüquqi aktla təsdiq edir.

3.  İddia komissiyasının/komissiya şöbəsinin tərkibinə müəllimin qiymətləndir-
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ilməsində və müəlim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, sax-
lanılması və dayandırılması ilə əlaqədar təklifin işlənib hazırlanmasında iştirak 
edən şəxs daxil ola bilməz.

 Maddə 19. İddia komissiyasının qərarı 

1. İddia komissiyası iddia ərizəsi ilə əlaqədar növbəti qərarlardan birini qəbul edə 
bilər:
a) İddia ərizəsinin razı salınmasına etiraz haqqında;
b) İddia ərizəsinin qismən razı salınması haqqında;
c) İddia ərizəsinin tam razı salınması haqqında;
d) Müəllimin qiymətləndirilmə nəticələrinin və müəllim üçün sxemlə 

müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və dayandırılması ilə 
əlaqədar müəllimin qiymətləndirmə qrupunun təklifinin ləğv edilməsinin/
qismən ləğv edilməsinin haqqında. Bu halda iddia komissiyası Müəllimin 
qiymətləndirmə qrupuna müəllimi təkrar qiymətləndirilməsini və müəl-
lim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və 
dayandırılması ilə əlaqədar təklifin təkrar təqdim edilməsini tapşırır. 

2. İddia komissiyasının qərarı, onun qəbulundan 5 gün ərzində Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktoruna təqdim edilir.

FƏSIL IV. MÜƏLLIM ÜÇÜN SXEMLƏ MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMIŞ 
STATUSUN VERILMƏSI, SAXLANILMASI VƏ DAYANDIRILMASI 

ILƏ ƏLAQƏDAR QƏRAR

 Maddə 20. Müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, 
saxlanılması və dayandırılması ilə əlaqədar qərar

1.  Müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və 
dayandırılması haqqında ümumtəhsil müəssisəsi tərəfindən təqdim edilən tək-
lifin və ya iddia komissiyasının tərəfindən, bu qaydanın III fəsli ilə təyin edilən 
qayda ilə, qəbul edilmiş qərarın əsasında, Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Mil-
li Mərkəzinin direktoru fərdi-inzibati hüquqi aktla növbəti qərarlardan birini 
qəbul edir:
a)  Müəllim üçün baş müəllim statusunun və ya aparıcı müəllim statusunun, 

yaxud mentor statusunun verilməsi haqqında;
b)  müəllim üçün baş müəllim statusunun və ya aparıcı müəllim statusunun, 

yaxud mentor statusunun saxlanılması haqqında;
c)  müəllim üçün təcrübəçi müəllim statusunun və ya baş müəllim statusunun 

və ya aparıcı müəllim statusunun, yaxud mentor statusunun dayandırılması 
haqqında.



73

2. Müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması 
və dayandırılması haqqında Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin 
direktoru tərəfindən qəbul edilmiş, bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tu-
tulmuş qərar məhkəmədə şikayətləndirilir, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin 
edilən qayda əsasında.

FƏSIL V. MÜƏLLIMIN DAXILI QIYMƏTLƏNDIRMƏ PROSESININ 
MONITORINQI

 Maddə 21. Müəllimin daxili qiymətləndirmə prosesinin monitorinqi
1. Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi müəllimin daxili qiymətləndirmə 

prosesinin obyektivliyini və şəffaflığını təmin etmək məqsədilə müəllimin dax-
ili qiymətləndirmə prosesinin monitorinqini həyata keçirməlidir.

2. Müəllimin daxili qiymətləndirmə prosesinin monitorinq qaydasını Müəllim-
lərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktoru fərdi-inzibati hüquqi aktla 
müəyyənləşdirir.

3. Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi, müəllimin daxili qi-
ymətləndirmə prosesinin monitorinqi nəticələrinin əsasında müvafiq 
ümumtəhsil müəssisəsi üçün tövsiyələr hazırlamalı və Gürcüstan qanun-
vericiliyinin pozuntuları aşkarlandığı halda, Gürcüstan Təhsil və Elm Na-
zirliyinə müraciət etməlidir. 

4. Ümumtəhsil müəssisəsi Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi tərəfind-
ən işlənib hazırlanan bu maddənin 3-cü bəndi ilə nəzərdə tutulmuş tövsiyələrin 
yerinə yetirilməsini təmin etməli və bu yerinə yetirmə haqqında məlumatı 
Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinə təqdim etməlidir. 

FƏSIL VI. LABÜD MÜDDƏALAR 

 Maddə 22. “Müəllimin peşəkar inkişafı sxeminin təsdiq edilməsi 
 haqqında” Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 19 may N90/N 
 fərmanı ilə təsdiqlənmiş müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə 2011-2014-cü
  illərdə cəlb olunmuş müəllimlərin qiymətləndirilmə qaydası 

1. “Müəllimin peşəkar inkişafı sxeminin təsdiq edilməsi haqqında” Gürcüstan 
təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 19 may N90/N fərmanı ilə təsdiqlənmiş müəl-
limin peşəkar inkişafı sxeminə (irəlidə – müəllimin peşəkar inkişafı sxemi) 
2011-2014-cü illərdə cəlb olunmuş müəllimlər onların portfoliolarında olan 
sənədlərin əsasında qiymətləndiriləcəklər.

2. Müəllimlərin peşəkar inkişafı sxeminə 2011-2014-cü illərdə cəlb olunmuş 
müəllimlərin qiymətləndirilməsi məqsədilə Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı 
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Milli Mərkəzinin direktoru, fərdi inzibati-hüquqi aktla, əraziçilik prinsipinin 
nəzərə alınması ilə, komissiyalar yaradır və onların qaydalarını təsdiqləyir.

3. Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inziba-
ti-hüquqi aktı ilə: 
a)  Bu maddənin 2-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş komissiyanın işi və komissiya 

tərəfindən qəbul edilmiş qərarın şikayətləndirilməsi qaydasını müəyyən-
ləşdirir;

b)  2011-2014-cü illərdə müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə cəlb olunmuş 
müəllimin qiymətləndirilməsinin standartlaşdırılmış rubrikasını/rubrika-
larını, 2011-2014-cü illərdə müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə cəlb ol-
unmuş müəllimin qiymətləndirilməsi məqsədilə təqdim ediləsi sənədlərin 
siyahısını və ərizə formalarını təsdiqləyir;

c) 2011-2014-cü illərdə müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə cəlb olunmuş 
müəllim tərəfindən ərizələrin və sənədlərin təqdim edilməsi müddətlərini 
müəyyənləşdirir;

d) Bu maddənin ikinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş komissiya tərəfindən bu 
bəndin “c” yarımmadəsi ilə nəzərdə tutulmuş ərizələrin və sənədlərin təh-
lili və 2011-2014-cü illərdə müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə cəlb ol-
unmuş müəllimlər üçün kredit balların verilməsi müddətlərini müəyyən-
ləşdirir. 

4. Bu maddə ilə təyin edilmiş qayda ilə qiymətləndirmə əsasında, 2011-2014-
cü illərdə müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə cəlb olunmuş müəllimin kredit 
balları kimi bu qaydanın fəaliyyətə başlanılmasına qədər onun tərəfindən to-
planılmış kredit ballar tanınacaqdır.

5.  Bu maddənin 4-cü bəndi ilə təyin edilmiş qayda ilə 2011-2014-cü illərdə müəl-
limin peşəkar inkişafı sxeminə cəlb olunmuş müəllimlər üçün tanınmış kred-
it ballara baxmayaraq, müəllim sxemlə müəyyənləşdirilmiş müvafiq statusun 
verilməsi üçün icbari fəallıqları həyata keçirməlidir. 

6. Bu maddənin 4-cü bəndi ilə nəzərdə tutulmuş kredit balların tanınmasından 
sonra Müəllimin inkişafı sxeminə 2011-2014-cü illərdə cəlb olunmuş müəl-
lim, müəllimin sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş statusun saxlanılması və ya sx-
emlə müəyyənləşdirilmiş növbəti statusun verilməsi məqsədilə kredit balları 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda əsasında toplayır.

 Maddə 23. Müəllimin sertifikat imtahanının məzmun hissəsini nailiyyətlə 
 keçmiş müəllimin qiymətləndirilməsi

2014-cü il daxil olmaqla nailiyyətlə müəllimin sertifikat imtahanının məzmun 
hissəsini keçmiş təcrübəçi müəllim bu qaydanın 8-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş 
fənn imtahanını verməkdən azad edilir.
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 Maddə 24. Müəllimin sertifikat imtahanının bacarıqlar hissəsini 
 nailiyyətlə keçmiş müəllimin qiymətləndirilməsi

Müəllimin sertifikat imtahanının bacarıqlar hissəsini nailiyyətlə keçmiş müəllimə 
baş müəllim statusu o halda verilir ki, əgər təcrübəçi müəllimin statusu üçün qa-
nunvericiliklə təyin edilmiş müddətin birinci üç ili ərzində müəllim ümumtəhsil 
müəssisəsində tədris etdiyi fənn üzrə imtahanı vermişdirsə. 

 Maddə 25. Təcrübəçi müəllim üçün fənn imtahanının verilmə müddəti 

1. Təcrübəçi müəllim statusu üçün qanunvericiliklə təyin edilən müddətin birinci 
üç ili ərzində təcrübəçi müəllim ümumtəhsil müəssisəsində tədris etdiyi fənn 
üzrə imtahanı verir.

2. Əgər təcrübəçi müəllim bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddət 
ərzində fənn imtahanını vermirsə/verə bilmirsə, o halda ümumtəhsil müəssisəsi 
onunla əmək müqaviləsini dayandırmalı və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin 
edilən qayda ilə vakansiya elan etməlidir. Elan edilən vakansiyanın Gürcüstan 
qanunvericiliyi ilə təyin edilən qaydada doldurulmasına qədər, bu bənd ilə 
nəzərdə tutulmuş şəxsin hüququ var ki, müvafiq ümumtəhsil müəssisəsində 
təcrübəçi müəllim statusu ilə “Ümumi təhsil haqqında” Gürcüstan qanununun 
212 maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş müəllim vəzifəsindən birini tutsun.

 Maddə 26. Təcrübəçi müəllim üçün 2015-ci ildə fənn imtahanının 
 keçirilməsi 

2015-ci ildə fənn imtahanı bir dəfə, təcrübəçi müəllim üçün fənn imtahanının keçir-
ilmə qaydasının əsasında müəyyənləşdirilmiş tarixdə keçiriləcəkdir, yalnız musiqi 
və idman (fiziki tərbiyə) müəllimlərindən, eləcə də qeyri-gürcüdilli ümumtəhsil 
müəssisəsinin/şöbəsinin müəllimlərindən başqa.

 Maddə 27. Musiqi və idman (fiziki tərbiyə) müəllimləri üçün, eləcə də 
 qeyri-gürcüdilli ümumtəhsil müəssisəsinin/şöbəsinin müəllimləri üçün 
 fənn imtahanının keçirilməsi  

Musiqi və idman (fiziki tərbiyə) müəllimləri üçün, eləcə də qeyri-gürcüdil-
li ümumtəhsil müəssisəsinin/şöbəsinin müəllimləri üçün fənn imtahanı 2016-cı 
ildə təcrübəçi müəllim üçün fənn imtahanının keçirilməsi qaydasının əsasında 
müəyyənləşdirilmiş müddətdə/müddətlərdə keçiriləcəkdir.

 Maddə 28. Sxemdə bölünmüş müəllimin xarici müşahidəsi 

Bu qaydanın 9-cu maddəsinin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddət sxemdə 
müəllimin bölgüsü üçün baş müəllim statusunun Gürcüstan qanunvericiliyi ilə tə-
yin edilən qayda əsasında verildiyi müəllimə şamil edilmir.
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 Maddə 29. Sxemdə bölünmüş baş müəllim üçün aparıcı müəllimin 
 statusunun verilməsi

Bu qayda ilə təyin edilmiş xarici müşahidəni keçən və aparıcı müəllim statusunun 
verilməsi üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində təhsil istiqa-
məti ilə doktor akademik dərəcəsini qazanmış və ya ümumtəhsil müəssisəsində 
müvafiq sahə/ixtisas üzrə fənni tədris edən sxemlə bölünmüş baş müəllimə aparıcı 
müəllim statusu verilir.

 Maddə 30. Müəllimin qiymətləndirmə sisteminin pilotlaşdırılması  

1.  2015-2016-cı dərs ili müəllimin qiymətləndirilməsi sisteminin pilotlaşdırılma 
ili kimi müəyyən edilmişdir.  

2.  Bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müəllimin qiymətləndirilmə 
sisteminin pilotlaşdırılması ərzində müəllimin qiymətləndirilmə nəticələri 
kredit ballar kimi tanınılmaya şamil edilir.

İZAHAT KARTOÇKASI  
„MÜƏLLIMIN QIYMƏTLƏNDIRILMƏ QAYDASININ 

TƏSDIQLƏNMƏSI HAQQINDA” GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ QƏRAR 
LAYIHƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR 

 Gürcüstan Hökumətinin qərar layihəsi haqqında

Təqdim edilən qərar layihəsi müəllimin qiymətləndirilmə qaydasının (irəlidə – qa-
yda) təsdiqlənməsini nəzərdə tutur. Onun məqsədi müəllimin qiymətləndirilməsi-
nin obyektiv və şəffaf qaydasının və prosedurların müəyyənləşdirilməsidir. Bu 
qaydanın fəaliyyəti İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxsə – ümumtəhsil müəssisəsinə 
və onun müəllimlərinə şamil edilir. Bu qaydanın fəaliyyəti Özəl Hüquqlu Hüquqi 
Şəxs – ümumtəhsil müəssisəsi tərəfindən müvafiq istəyin bildirildiyi halda, Özəl 
Hüquqlu Hüquqi şəxsə – ümumtəhsil müəssisəsinə və onun müəllimlərinə şamil 
edilir. Əgər Özəl Hüquqlu Hüquqi Şəxs – ümumtəhsil müəssisəsi bu maddənin 
3-cü bəndi ilə nəzərdə tutulmuş istəyi bildirmirsə, o zaman onun tərəfindən işlə 
təmin olunmuş müəllimləri bu qayda ilə nəzərdə tutulmuş əsas prinsiplərə istinad 
edən qiymətləndirmə sistemi ilə qiymətləndirməlidir.

Müəllimin qiymətləndirilməsinin məqsədidir: ,,Müəllimin peşəkarlıq standartının 
təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2008-ci il 21 noyabr 
N1014 fərmanı ilə təsdiqlənmiş müəllimin peşəkarlıq standartının (irəlidə – müəl-
limin peşəkarlıq standartı) tələbləri ilə müəllimin bilgilərinin uyğunluğunun təyin 
edilməsi; Müəllimin qiymətləndirmə sisteminin tətbiqi ilə müəllimin peşəkar ink-
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işafının və ümumtəhsil müəssisəsinin muxtariyyətinin gücləndirilməsinə dəstəyin 
verilməsi. Müəllimin qiymətləndirilməsi müəllimin peşəkar standartına və növbəti 
əsas prinsiplərə əsaslanır:  ədalət, obyektivlik, etibarlılıq, bərabərlik, şəffaflıq.

Qərar layihəsinə əsasən, müəllim müəllimin peşəkar standartı ilə nəzərdə tutulmuş 
iki  istiqamətlə qiymətləndirilir: şagirdin nəticəsinə yönəlmiş dərs prosesinin idarə 
edilməsi;  peşəkar inkişaf.

Müəllimin qiymətləndirilmə tipləridir: a) xarici qiymətləndirmə. O, fənn üzrə 
imtahanı və xarici müşahidəni əhatə edir; b)daxili qiymətləndirmə. O, müəllim-
in öz-özünüqiymətləndirməsindən və müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən 
müəllimin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.

Qərar layihəsinə əsasən, müəllimin qiymətləndirilməsi növbəti formalardan 
ibarətdir: a) Müəllimin öz-özünü qiymətləndirməsi; b) fənn imtahanı; c) xarici 
müşahidə; d) müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən müəllimin qiymətləndi-
rilməsi.

Müəllim, öz peşəkar inkişafı məqsədilə, öz-özünüqiymətləndirməni özünüqi-
ymətləndirmə sorğu anketinin istifadəsi ilə həyata keçirir. Müəllim öz-özünüqi-
ymətləndirmə anketini doldurmalıdır. Öz-özünü qiymətləndirmə anketinin isti-
fadəsi ilə müəllim: a) Öz iş fəaliyyətini qiymətləndirir; b)Öz peşəkar tələbatlarının 
analizini edir; c) Şagirdlərin fərdi nailiyyətlərinin və öz-özünü qiymətləndirmə 
sorğu analizinin əsasında fərdi iş planını tərtib edir;d) Hər dərs ilinin sonunda 
dərs ili ərzində onun tərəfindən həyata keçirilən peşəkar işi analiz edir. Müəllim 
tərəfindən özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin doldurulması və eləcə də müəl-
lim tərəfindən fərdi iş planının hazırlanması qaydaları ümumtəhsil müəssisəsi di-
rektorunun əmri ilə müəyyənləşdirilir.

Fənn bilgilərini təsdiqləmək üçün təcrübəçi müəllim tədris etdiyi fənn üzrə imtah-
an verməlidir.  Fənn imtahanı il ərzində iki dəfə keçirilir, təcrübəçi müəllim üçün 
fənn imtahanının keçirilmə qaydasının əsasında müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə. 
Təcrübəçi müəllim üçün fənn imtahanının keçirilməsi qaydası Qiymətləndirmə və 
Milli İmtahanlar Mərkəzinin təqdimatı ilə təsdiq edilir. Qiymətləndirmə və Milli 
İmtahanlar Milli Mərkəzi təcrübəçi müəllim tərəfindən fənn imtahanının verilmə 
nəticələrini elektron sistemə yerləşdirir.

Qərar layihəsinə əsasən, baş müəllim statusunun saxlanılması üçün dərs prosesinin 
səmərəli şəkildə aparılmasının yoxlanılması məqsədilə onun tərəfindən keçirilən 
dərs yalnız bir dəfə xarici müşahidəyə şamil olur, baş müəllim statusunun əldə 
edilməsindən bir il ərzində. Xarici müşahidə qaydası Qiymətləndirmə və İmtahan-
lar Milli Mərkəzinin təqdimatı ilə Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən təs-
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diqlənir. Qiymətləndirmə və Milli İmtahanlar Mətkəzi xarici müşahidə nəticələrini 
müvafiq təcrübəçi müəllim üçün əlçatan olan elektron sistemə yerləşdirir.

Qərar layihəsinə əsasən, İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxsdə – ümumtəhsil müəs-
sisəsində müəllimi İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxsin – ümumtəhsil müəssisəsinin 
direktoru, direktor müavini (olduğu halda) və müvafiq fənn/fənlər qrupunun kafe-
drası tərəfindən 3 il müddəti ilə təqdim edilmiş üzvlərdən ibarət müəllimin qi-
ymətləndirmə qrupu qiymətləndirir. Özəl Hüquqlu Hüquqi Şəxsdə – ümumtəhsil 
müəssisəsində müəllimin qiymətləndirmə qrupunun tərkibini Özəl İctimai Hüquq-
lu Hüquqi Şəxs -ümumtəhsil müəssisəsi  müəyyənləşdirir. Ümumtəhsil müəssisəsi-
nin direktoru əmrlə müəllimin qiymətləndirmə qrupunu/qruplarını yaradır. Müəl-
limin qiymətləndirmə qrupuna/qruplarına ümumtəhsil müəssisəsinin direktoru 
rəhbərlik edir. Müəllimin qiymətləndirmə qrupunun üzvü özünü kənarlaşdırmanı 
müəllimlərin qiymətləndirmə qrupu onun qiymətləndirilməsini həyata keçirdiyi 
halda elan etməlidir.  

Qərar layihəsi nəzərdə tutur ki, əgər yuxarıda adı çəkilən qayda əsasında müəllim-
lərin qiymətləndirmə qrupunun formalaşdırılması mümkün deyilsə və ya müəl-
limlərin qiymətləndirmə qrupu qərar qəbul etmək səlahiyyətində deyilsə, o zaman 
ümumtəhsil müəssisəsi Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinə müraciət et-
məlidir. Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi müəllimlərin qiymətləndirmə 
qrupunun formalaşmasının bu qaydasından fərqli qaydanı təyin etməlidir.

Qərar layihəsinə əsasən, müəllimin qiymətləndirmə qrupu müəllimə onun tərəfind-
ən həyata keçirilən iş fəaliyyətinə inkişafetdirici qiymətləndirmə verir, müəllimə 
dərsdə müşahidə nəticələrinin əsasında kredit ballar verir,  müəllimin peşəkar 
qovluğunda olan sənədləri qiymətləndirir və qanunvericiliklə təyin edilən qay-
da ilə kredit balları verir, müəllim üçün verilmiş kredit balların əsasında, müəl-
lim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsinin, saxlanılmasının və 
dayandırılmasının haqqında təklifin Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi 
üçün təqdim edilməsi haqqında qərar qəbul edir. Əgər müəllimin qiymətləndirmə 
qrupunun iclasında müəllimin qiymətləndirmə qrupu üzvlərinin üçdən az ol-
mayaraq əksəriyyəti iştirak edirsə, o halda Müəllimin qiymətləndirmə qrupu bu 
əməlləri yerinə yetirməlidir. Müəllmin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən qəbul 
edilmiş qərar müəllimlərin qiymətləndirmə qrupunun iclasının protokolu şəklində 
tərtib edilir və ona iştirak edən üzvlər imza atırlar.

Qərar layihəsinə əsasən, müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən müəllimin 
qiymətləndirilmə formalarıdır: dərsin müşahidəsi və keçilmiş dərsin qiymətləndi-
rilməsi (təcrübəçi/baş müəllim üçün), model dərsinin qiymətləndirilməsi (aparıcı/
mentor müəllim üçün), müəllimin peşəkar qovluğunda olan sənədlərin qi-
ymətləndirilməsi   (təcrübəçi baş, aparıcı və mentor müəllim üçün).
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Qərar layihəsinə əsasən, müəllimin qiymətləndirmə qrupu baş müəllim statusunun 
verilməsi üçün və ya baş müəllim statusunun saxlanılması üçün və ya aparıcı 
müəllim statusunun verilməsi üçün qanunvericiliklə təyin edilən müddət ərzində 
ən azı iki dəfə təcrübəçi/baş müəllim tərəfindən keçirilmiş dərsi müşahidə edir 
və dərsin qiymətləndirmə rubrikasının istifadəsi ilə onu qiymətləndirir. Müəl-
limin qiymətləndirmə qrupu təcrübəçi/baş müəllimlə birlikdə dərsin müşahidə 
nəticələrini təhlil edir və müəyyən müddət ərzində ona yazılı formada inkişafetdi-
rici qiymətləndirmə verir. Müəllimin qiymətləndirmə qrupu, təcrübəçi/baş müəl-
lim tərəfindən keçirilən dərsin müşahidəsi əsasında, təcrübəçi/baş müəllimə kredit 
ballar verir.

Qərar layihəsinə əsasən, müəllimin qiymətləndirmə qrupu aparıcı müəllim sta-
tusunun saxlanılması üçün və ya mentor statusunun verilməsi üçün qanunveri-
ciliklə  təyin edilən müddət ərzində ən azı on dəfə aparıcı müəllim tərəfindən 
keçirilən model dərsini müşahidə edir və müvafiq rubrikadan istifadə etməklə onu 
qiymətləndirir.   Müəllimin qiymətləndirmə qrupu mentor statusunun saxlanıl-
ması üçün qanunvericiliklə təyin edilən müddət ərzində ən azı beş dəfə mentor 
tərəfindən keçirilən model dərsi müşahidə edir və müvafiq rubrikanın istifadəsi 
ilə onu qiymətləndirir.  Müəllimin qiymətləndirmə qrupu, aparıcı müəllim/mentor 
tərəfindən keçirilən model dərsin müşahidəsi əsasında, ona kredit ballar verir.

Qərar layihəsinə əsasən, müəllim sxemlə müəyyənləşdirilmiş müvafiq statusun 
verilməsi/saxlanılması üçün lazım olan icbari fəallıqların və əlavə işlərin həyata 
keçirilməsini təsdiqləyən sənədləri müəllimin peşəkar qovluğuna yerləşdirməlidir. 
Müəllim elektron sistemdə onun üçün ayrılmış elektron məkanda müəllimin 
peşəkar qovluğunda olan sənədləri yerləşdirməlidir. Müəllim tərəfindən elektron 
sistemdə onun üçün ayrılmış elektron məkanda müəllimin peşəkar qovluğun-
da olan sənədlərin yerləşdirilmə müddətləri Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Milli 
Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilir. 

Qərar layihəsinə əsasən, Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin di-
rektorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş müddətdə, ümumtəh-
sil müəssisəsi müəllimin qiymətləndirmə nəticələrinin və müəllim üçün sxemlə 
müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və dayandırılması haqqında 
təklifin elektron sistemdə yerləşdirilməsini təmin etməlidir.

Qərar layihəsinə əsasən, iki və ya artıq ümumtəhsil müəssisəsində  eyni fənni 
tədris edən müəllim bu fəsillə təyin edilən qayda ilə  elektron sistemdə daxili qi-
ymətləndirmədən onun tərəfindən seçilmiş ümumtəhsil müəssisələrindən birində 
keçir. İki və ya artıq ümumtəhsil müəssisəsində  müxtəlif fənləri tədris edən müəl-
lim bu fəsillə təyin edilən qayda ilə  elektron sistemdə daxili qiymətləndirmədən 
elektron sistemdə göstərilən müvafiq ümumtəhsil müəssisəsində keçir.
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Qərar layihəsi nəzərdə tutur ki, daxili qiymətləndirmə nəticələrinin və müəllim 
üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və dayandırıl-
ması ilə əlaqədar müəllimin qiymətləndirmə qrupunun təklifinin şikayətləndir-
ilməsi məqsədilə,  müəllimin Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinə iddia 
ərizəsini təqdim etmək hüququ var. Qeyd edilən iddia ərizəsinin forması və təqdi-
mat müddətləri Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi 
inzibati-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilir. İddia ərizəsinin təqdimatının nəzərdə 
tutulmuş müddəti bir aydan az olmamalıdır. 

İddia ərizəsinin təhlili məqsədilə, Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin 
direktoru, fərdi inzibati-hüquqi aktla, iddia komissiyasını yaradır və iddia komis-
siyasının qaydasını təsdiq edir. İddia komissiyası iddia ərizəsini təhlil etdikdə 
ona fənn üzrə komissiya şöbəsi yardım edir, onun tərkibini Müəllimlərin Peşəkar 
İnkişafı Milli Mərkəzinin direktoru fərdi inzibati-hüquqi aktla təsdiq edir. İddia 
komissiyasının/komissiya şöbəsinin tərkibinə müəllimin qiymətləndirilməsində 
və müəlim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və 
dayandırılması ilə əlaqədar təklifin işlənib hazırlanmasında iştirak edən şəxs daxil 
ola bilməz.

 İddia komissiyası iddia ərizəsi ilə əlaqədar növbəti qərarlardan birini qəbul edə 
bilər:

a) Iddia ərizəsinin razı salınmasına etiraz haqqında;
b) Iddia ərizəsinin qismən razı salınması haqqında;
c) Iddia ərizəsinin tam razı salınması haqqında;
d) Müəllimin qiymətləndirmə nəticələrinin və müəllim üçün sxemlə müəyyən-

ləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və dayandırılması ilə əlaqədar 
müəllimin qiymətləndirmə qrupunun təklifinin ləğv edilməsinin/qismən ləğv 
edilməsinin haqqında. Bu halda, iddia komissiyası Müəllimin qiymətləndirmə 
qrupuna müəllimin təkrar qiymətləndirilməsini və müəllim üçün sxemlə 
müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və dayandırılması ilə 
əlaqədar təklifin təkrar təqdim etməsini tapşırır. İddia komissiyasının qərarı, 
onun qəbulundan 5 gün ərzində Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi-
nin direktoruna təqdim edilir.

 Qərar layihəsinə əsasən, Müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun 
verilməsi, saxlanılması və dayandırılması haqqında ümumtəhsil müəssisəsi 
tərəfindən təqdim edilən təklifin və ya iddia komissiyasının tərəfindən bu qay-
danın III fəsli ilə təyin edilən qayda ilə qəbul edilmiş qərarın əsasında, Müəl-
limlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktoru fərdi-inzibati hüquqi aktla 
növbəti qərarlardan birini qəbul edir:

a)  Müəllim üçün baş müəllim statusunun və ya aparıcı müəllim statusunun, yaxud 
mentor statusunun verilməsi haqqında; 
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b)  müəllim üçün baş müəllim statusunun və ya aparıcı müəllim statusunun, yaxud 
mentor statusunun saxlanılması haqqında;

c)  müəllim üçün təcrübəçi müəllim statusunun və ya baş müəllim statusunun 
və ya aparıcı müəllim statusunun, yaxud mentor statusunun dayandırılması 
haqqında.

Müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi, saxlanılması və 
dayandırılması haqqında Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direkto-
ru tərəfindən qəbul edilmiş, bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş qərar 
məhkəmədə şikayətləndirilir, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə.

Qərar layihəsi nəzərdə tutur ki,  Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi 
müəllimin daxili qiymətləndirmə prosesinin obyektivliyini və şəffaflığını təmin et-
mək məqsədilə müəllimin daxili qiymətləndirmə prosesinin monitorinqini həyata 
keçirməlidir. Müəllimin daxili qiymətləndirmə prosesinin monitorinqi qaydasını 
Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktoru fərdi-inzibati hüquqi 
aktla müəyyənləşdirir. Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi, müəllim-
in daxili qiymətləndirmə prosesinin monitorinqi nəticələrinin əsasında, müvafiq 
ümumtəhsil müəssisəsi üçün tövsiyələr hazırlamalı və Gürcüstan qanunvericiliy-
inin pozuntuları aşkarlandığı halda, Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyinə müraciət 
etməlidir. Ümumtəhsil müəssisəsi Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi 
tərəfindən işlənib hazırlanan tövsiyələrin yerinə yetirilməsini təmin etməli və bu 
yerinə yetirmə haqqında məlumatı Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinə 
təqdim etməlidir. 

1. “Müəllimin peşəkar inkişafı sxeminin təsdiq edilməsi haqqında” Gürcüstan təh-
sil və elm nazirinin 2011-ci il 19 may N90/N fərmanı ilə təsdiqlənmiş müəllim-
in peşəkar inkişafı sxeminə (irəlidə - müəllimin peşəkar inkişafı sxemi) 2011-
2014-cü illərdə cəlb olunmuş müəllimlər onların portfoliolarında olan sənədlərin 
əsasında qiymətləndiriləcəklər. Müəllimlərin peşəkar inkişafı sxeminə 2011-
2014-cü illərdə cəlb olunmuş müəllimlərin qiymətləndirilməsi məqsədilə Müəl-
limlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktoru, fərdi inzibati-hüquqi ak-
tla, əraziçilik prinsipinin nəzərə alınması ilə, komissiyalar yaradır və onların 
qaydalarını təsdiqləyir. Bu qaydanın qiymətləndirilməsi əsasında, 2011-2014-cü 
illərdə Müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə cəlb olunmuş müəllimin kredit bal-
ları kimi, bu qaydanın fəaliyyətə başlanılmasına qədər onun tərəfindən yığılmış 
kredit balların tanınılması vacibdir. 2011-2014-cü illərdə müəllimin peşəkar ink-
işafı sxeminə cəlb olunmuş müəllimlər üçün tanınmış kredit ballara baxmayaraq, 
müəllim sxemlə müəyyənləşdirilmiş müvafiq statusun verilməsi üçün icbari 
fəallıqları həyata keçirməlidir. Kredit balların tanınılmasından sonra Müəllimin 
inkişafı sxeminə 2011-2014-cü illərdə cəlb olunmuş müəllim, müəllimin sxemi 
ilə müəyyənləşdirilmiş statusun saxlanılması və ya sxemlə müəyyənləşdirilmiş 



82

növbəti statusun verilməsi məqsədilə kredit balları Gürcüstan qanunvericiliyi ilə 
təyin edilən qayda ilə toplayır.

Qərar layihəsi ilə müəyyənləşdirilmişdir ki, 2014-cü il daxil olmaqla, nailiyyətlə 
müəllimin sertifikat imtahanının məzmun hissəsini keçmiş təcrübəçi müəllim bu 
Qərar layihəsinin qoşmasının 8-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş fənn imtahanını 
verməkdən azad edilir.

Qərar layihəsinə əsasən, Müəllimin sertifikat imtahanının bacarıqlar hissəsini nail-
iyyətlə keçmiş müəllimə baş müəllim statusu o halda verilir, əgər təcrübəçi müəl-
limin statusu üçün qanunvericiliklə təyin edilmiş müddətin birinci üç ili ərzində 
müəllim ümumtəhsil müəssisəsində tədris etdiyi fənn üzrə imtahan vermişdirsə. 

Qərar layihəsinə əsasən, təcrübəçi müəllim təcrübəçi müəllim statusu üçün qanun-
vericiliklə təyin edilən müddətin birinci üç ili ərzində ümumtəhsil müəssisəsində 
tədris etdiyi fənn üzrə imtahan verir.

Əgər təcrübəçi müəllim bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müddət 
ərzində fənn imtahanını vermirsə/verə bilmirsə, o halda ümumtəhsil müəssisəsi 
onunla əmək müqaviləsini dayandırmalı və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin 
edilən qayda ilə vakansiya elan etməlidir. Elan edilən vakansiyanın Gürcüstan qa-
nunvericiliyi ilə təyin edilən qaydada doldurulmasına qədər, bu bənd ilə nəzərdə 
tutulmuş şəxsin hüququ var ki, müvafiq ümumtəhsil müəssisəsində təcrübəçi 
müəllim statusu ilə “Ümumi təhsil haqqında” Gürcüstan qanununun 212 maddəsi 
ilə nəzərdə tutulmuş müəllim vəzifəsindən birini tutsun.

Qərar layihəsi ilə nəzərdə tutulmuşdur ki, 2015-ci ildə fənn imtahanı bir dəfə, 
təcrübəçi müəllim üçün fənn imtahanının keçirilmə qaydasının əsasında müəyyən-
ləşdirilmiş tarixdə keçiriləcəkdir.

2015-ci ildə fənn imtahanı bir dəfə, təcrübəçi müəllim üçün fənn imtahanının 
keçirilmə qaydasının əsasında müəyyənləşdirilmiş tarixdə keçiriləcəkdir, yalnız 
musiqi və idman (fiziki tərbiyə) müəllimləri və eləcə də qeyri-gürcüdilli ümumtəh-
sil müəssisəsinin/şöbəsinin müəllimlərindən başqa. Musiqi və idman (fiziki tər-
biyə) müəllimləri üçün, eləcə də qeyri-gürcüdilli ümumtəhsil müəssisəsinin/
şöbəsinin müəllimləri üçün fənn imtahanı 2016-cı ildə təcrübəçi müəllim üçün 
fənn imtahanının keçirilməsi qaydasının əsasında müəyyənləşdirilmiş müddətdə/
müddətlərdə keçiriləcəkdir.

Qərar layihəsinə əsasən, bu qayda ilə təyin edilmiş xarici müşahidəni keçən və 
aparıcı müəllimin statusunun verilməsi üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 
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müddət ərzində təhsil istiqaməti ilə doktor akademik dərəcəsini qazanmış və ya 
ümumtəhsil müəssisəsində müvafiq sahə/ixtisas üzrə fənni tədris edən sxemlə 
bölünmüş baş müəllimə aparıcı müəllim statusu verilir.

Qərar layihəsinə əsasən, 2015-2016-cı dərs ili müəllimin qiymətləndirilməsi 
sisteminin pilotlaşdırılma ili kimi müəyyən edilmişdir.  Müəllimin qiymətləndi-
rilmə sisteminin pilotlaşdırılması ərzində müəllimin qiymətləndirilmə nəticələri 
kredit ballar kimi tanınılmaya şamil edilir.

 Qərar layihəsinin qəbulu ilə yaranmış maliyyə-iqtisadi nəticələrin 
 hesablanması 

Qərar layihəsinin həyata keçirilməsi maliyyə vəsaitlərini tələb etmir, müvafiq 
olaraq maliyyə mənbəsinin göstərilməsini tələb etmir.

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi büdcənin gəlir və xərclər hissələrinə təsir 
göstərmir, eləcə də dövlət büdcəsindən əlavə assiqnasiyaların ayrılmasına səbəb 
olmur.

Qərar layihəsi dövlət tərəfindən yeni maliyyə öhdəliklərinin götürülməsini nəzərdə 
tutmur.

 Qərar layihəsindən gözlənilən nəticələr

Təqdim edilən qərar layihəsi ümumtəhsil müəssisəsilərinə və onların müəllim-
lərinə təsir göstərəcəkdir. 

 Qərar layihəsinin həyata keçirilmə müddətləri  

Təyin edilən layihəyə əsasən, musiqi və idman (fiziki) tərbiyə müəllimləri, eləcə 
də qeyri-gürcüdilli ümumtəhsil müəssisələrinin/şöbəsinin müəllimləri üçü fənn 
imtahanı 2016-cı ildə keçiriləcəkdir, təcrübəçi müəllim üçün fənn imtahanının 
keçirilmə qaydası əsasında müəyyənləşdirilmiş tarixdə/tarixlərdə.

 Qərar layihəsinin müəllifi və təqdimatçısı  
 
Qərar layihəsinin müəllifi  və təqdimatçısı “Dövlət komissiyasının yaradılması və 
onun qaydasının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il 20 
yanvar N5 qərarı ilə yaradılmış komissiyadır.
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GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ
QƏRARI 

№73

2015 il 20 fevral  Tbilisi ş.

Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera 
irəliləyişi sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş statusların verilməsi üçün vacib 

yolların və imkanların təsdiqlənməsi haqqında

,,Ümumi təhsil haqqında“ Gürcüstan Qanununun 217-ci maddəsinin 5-ci bəndinin 
,,d“ yarımmaddəsinə müvafiq olaraq

Maddə 1. Bu qərarın qoşmasına uyğun olaraq, “Müəllimin iş fəaliyyətinin 
başlanılması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş 
statusların verilməsi üçün vacib yollar və imkanlar” təsdiq edilsin.

Maddə 2. Qərar dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

Baş-nazir                                                                                        İrakli Ğaribaşvili
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Təsdiq edilmişdir
Gürcüstan Hökumətinin
2015-ci il 20 fevral N73

Qərarı ilə

MÜƏLLIMIN IŞ FƏALIYYƏTININ BAŞLANILMASI, PEŞƏKAR 
INKIŞAF VƏ KARYERA IRƏLILƏYIŞI SXEMI ILƏ 

MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMIŞ STATUSLARIN VERILMƏSI ÜÇÜN VACIB 
YOLLAR VƏ IMKANLAR 

 Maddə 1. Ümumi müddəalar

Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sx-
emi ilə (irəlidə – sxem) müəyyənləşdirilmiş statusların verilməsi üçün vacib yollar 
və imkanlar  sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi prosesini və imkan-
larını təsvir edir. 

 Maddə 2. Terminlərin izahatı

 Bu qoşmada istifadə edilən terminlərin bu qoşmanın məqsədləri üçün növbəti 
əhəmiyyəti vardır: 

a) Sxemlə müəyyənləşdirilmiş status – Müəllimin qiymətləndirilməsi  sxe-
mində müəllimlərin bölgüsü  əsasında, müəllimə İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs 
– Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin (irəlidə – Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
verilən təcrübəçi müəllim  statusu və ya baş müəllim statusu yaxud aparıcı 
müəllim statusu və ya mentor statusu;

b) Müəllimin peşəkar qovluğu – sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusa uyğun bilgiləri 
və iş nəticələrini təsdiqləyən sənədlərin (irəlidə – sənədlər) mütəşəkkil toplumu;

c) Öz-özünü qiymətləndirmənin sorğu anketi – Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı 
Milli Mərkəzi tərəfindən işlənib hazırlanan və təsdiq edilən forma, onun əsasında 
da müəllim öz-özünü qiymətləndirir, peşəkar inkişaf fəaliyyətini planlaşdırır;

d) Müəllimin peşəkar inkişafının fasilitatoru (irəlidə – fasilitator) – ümumtəh-
sil müəssisəsinin müəllimi (mentor, – ümumtəhsil müəssisəsində belə birinin 
olduğu halda), hansını ümumtəhsil müəssisəsinin pedaqoji şurası Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
təsdiqlənmiş kriterilərə əsasən seçir;

e) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu – müəllimin qiymətləndirmə məqsədi ilə 
ümumtəhsil müəssisəsinin direktorunun fərmanı ilə yaradılmış qrup;

f) İnkişafetdirici qiymətləndirmə – müəllimlərin qiymətləndirilməsi. O, müəllimə 
peşəkar inkişafın və tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında köməklik edir;

g) Dərsin qiymətləndirmə rubrikası – İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs – Qi-
ymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzinin (irəlidə – Qiymətləndirmə 
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və İmtahanların Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
təsdiqlənmiş qiymətləndirmənin standartlaşdırılmış vasitəsidir. O, dərsin qi-
ymətləndirilməsinə  və etibarlı kriterilərə əsaslanır və müəllimin dərsinin qi-
ymətləndirilməsinin vahid şəklə salınmış formasıdır;

h) Müəllimin icbari fəallıqların və əlavə iş fəaliyyətlərinin qiymətləndirmə 
rubrikası – Müəllimin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fər-
di inzibati-hüquqi aktı ilə təsdiqlənmiş standartlaşdırılmış vasitə/vasitələrdir, 
onunla müəllimin peşəkar qovluğunda mövcud sənədlər qiymətləndirilir;

i) Təcrübəçi müəllim – “Milli Tədris planının təsdiqlənməsi haqqında” 
Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 11 mart 36/ N fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş Milli tədris planının (irəlidə – Milli tədris planı) dərs prosesini plan-
laşdıran və aparan müəllim;

j) Baş müəllim – təcrübəçi müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə, 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə müvafiq sertifikatla təs-
diqlənmiş fənn və metodik bilgilərə cavab verən müəllim;

k) Aparıcı müəllim – baş müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cav-
ab verən, öz pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi əsasında fənnin tədrisinin səmərəli 
strategiyalarını və dərs resurslarını işləyib hazırlayan, həmkarları ilə nəticələrlə 
paylaşan müəllim;

l) Mentor – aparıcı müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cavab 
verən, təlim-tədris keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr hazırlayan, 
başqa müəllimlər üçün konsultant olan, tələbələrin və yenicə başlayan məllim-
in pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik edən müəllim; 

m) Fənn imtahanı – Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzi tərəfindən 
təşkil edilmiş imtahan;

n) Xarici müşahidə – sinfin müşahidəsi. O, Qiymətləndirmə və İmtahanların 
Milli Mərkəzi tərəfindən pedaqoji təcrübənin ərzində bir dəfə həyata keçirilir;

o) Kredit bal – müəllimin peşəkar nailiyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndir-
ilməsi vahidi;

p) Müəllimin qiymətləndirilməsinin elektron sistemi (irəlidə – elektron 
sistem) – İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs Təhsilin İdarəedilməsinin İnformasi-
ya sistemi (irəlidə – Təhsilin idarəedilməsinin informasiya sistemi) tərəfindən 
inzibatiləşdirilmiş elektron məlumatlar bazasıdır. O, ümumtəhsil müəssisələri-
nin idarəetməsinin informasiya sisteminin hissəsini təqdim edir. Elektron 
sistemin vasitəsilə müəllimlər sxemdə bölünür və müəllimin iş fəaliyyətinin 
nəticələrinin elektron qeydiyyatı həyata keçirilir;

q) Model dərsi – aparıcı müəllim və ya mentor tərəfindən keçirilən nümayiş dərsi;

 Maddə 3. Baş müəllim statusunun verilməsi üçün təcrübəçi müəllim 
tərəfindən keçiləsi yol və imkanlar

 Baş müəllim statusunun verilməsi üçün təcrübəçi müəllimin keçəcəyi yol və 
istifadə olunan vasitələrdir:  



87

a) təcrübəçi müəllimin öz-özünüqiymətləndirməsi – təcrübəçi müəllim, öz 
peşəkar inkişafı məqsədilə, öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin istifadəsi 
ilə öz-özünüqiymətləndirməni həyata keçirir. Təcrübəçi müəllim öz-özünüqi-
ymətləndirmə sorğu anketini doldurmalıdır;

b) fərdi iş planının hazırlanması – öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin an-
alizi əsasında, peşəkar fəaliyyətin planlaşdırılması məqsədilə, təcrübəçi müəl-
lim fərdi iş planını tərtib edir;

c) fərdi iş planının həyata keçirilməsi – təcrübəçi müəllim fasilitatorun köməkli-
yi ilə və müəllimin qiymətləndirmə qrupunun tövsiyələrinin əsasında fərdi iş 
planını həyata keçirir;

d) fənn imtahanının keçirilməsi – təcrübəçi müəllim tədris etdiyi fənn üzrə im-
tahan verməlidir;

e) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən dərsin müşahidəsi – müəllim-
in qiymətləndirmə qrupu, baş müəllim statusunun verilməsi üçün qanunverici-
liklə təyin edilən müddət ərzində ən azı iki dəfə təcrübəçi müəllim tərəfindən 
keçirilmiş dərsi müşahidə edir və dərsin qiymətləndirmə rubrikasının istifadəsi 
ilə onu qiymətləndirir;

f) Peşəkar bacarıqlar üzrə Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinin və 
ya başqa müəssisəsi tərəfindən təşkil edilmiş peşəkar inkişaf kursun keçilməsi. 
Başqa müəssisə tərəfindən həyata keçirilmiş peşəkar inkişaf kursu Gürcüstan 
qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə akkreditə olunmalıdır;

g) Müəllimin peşəkar qovluğunda sənədlərin yerləşdirilməsi – təcrübəçi 
müəllim təcrübəçi müəllim statusunun verilməsi üçün icbari fəallıqların, eləcə 
də əlavə işlərin həyata keçirilməsini təsdiqləyən sənədləri  müəllimin peşəkar 
qovluğuna yerləşdirməli, elektron sistemdə onun üçün ayrılmış elektron 
məkanda yerləşdirməlidir;

h) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən təcrübəçi müəllimin qi-
ymətləndirilməsi – müəllimin qiymətləndirmə qrupu müəllimin icbari 
fəallıqlar və əlavə iş fəaliyyətinin qiymətləndirmə rubrikasının istifadəsi ilə 
təcrübəçi müəllimin peşəkar qovluğunda mövcud sənədləri qiymətləndirir, ona 
kredit ballar verir və baş müəllim statusunun verilməsi təklifinin Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzi üçün təqdim edilməsi haqqında qərar qəbul edir.

 Maddə 4. Aparıcı müəllim statusunun verilməsi üçün baş müəllim 
 tərəfindən keçilən yol və imkanlar  

1.  Aparıcı müəllim statusunun verilməsi üçün baş müəllimin keçəcəyi yol və isti-
fadə olunan vasitələridir:  
a) baş müəllimin öz-özünüqiymətləndirməsi – baş müəllim, öz peşəkar 

inkişafı məqsədilə, öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin istifadəsi 
ilə öz-özünüqiymətləndirməni həyata keçirir. Baş müəllim öz-özünüqi-
ymətləndirmə sorğu anketini doldurmalıdır;
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b) fərdi iş planının hazırlanması – öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin 
analizi əsasında, peşəkar fəaliyyətin planlaşdırılması məqsədilə, baş müəl-
lim fərdi iş planını tərtib edir;

c) fərdi iş planının həyata keçirilməsi – baş müəllim fasilitatorun köməkliyi 
ilə və müəllimin qiymətləndirmə qrupunun tövsiyələrinin əsasında fərdi iş 
planını həyata keçirir;

d) Müəllimin peşəkar qovluğunda sənədlərin yerləşdirilməsi – baş müəl-
lim baş müəllim statusunun verilməsi üçün icbari fəallıqların, eləcə də 
əlavə işlərin həyata keçirilməsini təsdiqləyən sənədləri müəllimin peşəkar 
qovluğuna və elektron sistemdə onun üçün ayrılmış elektron məkanda yer-
ləşdirməlidir;

e) Müəllimin peşəkar qovluğundakı  sənədlərin qiymətləndirilməsi – müəl-
limin qiymətləndirmə qrupu baş müəllimin peşəkar qovluğundakı sənədləri 
müəllimin icbari fəallıqlar və əlavə iş fəaliyyətinin qiymətləndirmə rubri-
kasının istifadəsi ilə qiymətləndirir, ona kredit ballar verir.

f) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən dərsin müşahidəsi – müəl-
limin qiymətləndirmə qrupu, aparıcı müəllimin statusunun verilməsi üçün 
qanunvericiliklə təyin edilən müddət ərzində ən azı iki dəfə baş müəllim 
tərəfindən keçilmiş dərsi müşahidə edir və dərsin qiymətləndirmə rubri-
kasının istifadəsi ilə onu qiymətləndirir;

g) Xarici müşahidə – Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzi qanun-
vericiliklə təyin edilən müddət ərzində bir dəfə baş müəllim tərəfindən 
keçilən dərsi müşahidə edir, onu dərsin qiymətləndirmə rubrikalarının isti-
fadəsi ilə qiymətləndirir;

h) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən qərarın qəbul edilməsi – 
müəllimin qiymətləndirilməsi və onun üçün verilmiş kredit balların əsasın-
da, müəllimin qiymətləndirmə qrupu aparıcı müəllim statusunun verilmə-
si haqqında təklifin Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinə təqdim 
edilməsi haqqında qərar qəbul edir. 

i) Xarici müşahidəni keçən və təhsil istiqamətində və ya ümumtəhsil müəs-
sisəsində müvafiq dərsi tədris etdiyi sahə/ixtisas üzrə doktor akademik 
dərəcəsi olan baş müəllimə aparıcı müəllim statusu verilir.

 Maddə 5. Mentor statusunun verilməsi üçün aparıcı müəllim tərəfindən 
 keçiləsi yol və imkanlar 

 Mentor statusunun verilməsi üçün aparıcı müəllim tərəfindən keçiləsi yol və 
istifadə ediləsi imkanlardır: 

a) aparıcı müəllimin öz-özünüqiymətləndirməsi – aparıcı müəllim, öz peşəkar 
inkişafı məqsədilə, öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin istifadəsi ilə 
öz-özünüqiymətləndirməni həyata keçirir. Aparıcı müəllim öz-özünüqi-
ymətləndirmə sorğu anketini doldurmalıdır;

b) fərdi iş planının hazırlanması – öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin an-
alizi əsasında, peşəkar fəaliyyətin planlaşdırılması məqsədilə, aparıcı müəllim 
fərdi iş planını tərtib edir;
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c) fərdi iş planının həyata keçirilməsi – aparıcı müəllim fasilitatorun köməkli-
yi ilə və müəllimin qiymətləndirmə qrupunun tövsiyələrinin əsasında fərdi iş 
planını həyata keçirir;

d) Müəllimin peşəkar qovluğunda sənədlərin yerləşdirilməsi – aparıcı müəllim 
mentor statusunun verilməsi üçün icbari fəallıqların, eləcə də əlavə işlərin həyata 
keçirilməsini təsdiqləyən sənədləri müəllimin peşəkar qovluğuna yerləşdirməlidir, 
elektron sistemdə onun üçün ayrılmış elektron məkanda yerləşdirməlidir;

e) Müəllimin peşəkar qovluğundakı sənədlərin qiymətləndirilməsi – müəl-
limin qiymətləndirmə qrupu aparıcı müəllimin peşəkar qovluğunda mövcud 
sənədləri müəllimin icbari fəallıqlar və əlavə iş fəaliyyətinin qiymətləndirmə 
rubrikasının istifadəsi ilə qiymətləndirir, ona kredit ballar verir.

f) Model dərsin keçirilməsi – aparıcı müəllim mentor statusunun verilməsi üçün 
qanunvericiliklə təyin edilən müddət ərzində model dərsi/dərsləri keçir, onu/
onları müəllimin qiymətləndirmə qrupu müşahidə edir və müvafiq rubrikaların 
istifadəsi ilə qiymətləndirir və ona kredit ballar verir;

g) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən qərarın qəbul edilməsi – müəl-
limin qiymətləndirilməsi və onun üçün verilən kredit balların əsasında, müəllim-
in qiymətləndirmə qrupu mentor statusunun verilməsi haqqında təklifin Müəl-
limlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi üçün təklif haqqında qərar qəbul edir. 

İZAHAT KARTOÇKASI 
“MÜƏLLIMIN IŞ FƏALIYYƏTININ BAŞLANILMASI, PEŞƏKAR 

INKIŞAFI VƏ KARYERA IRƏLILƏYIŞI SXEMI ILƏ 
MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMIŞ STATUSLARIN VERILMƏSI ÜÇÜN VACIB 

YOLLARIN VƏ IMKANLARIN TƏSDIQLƏNMƏSI HAQQINDA” 
GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ QƏRARININ LAYIHƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR

 Gürcüstan Hökumətinin qərar layihəsi haqqında məlumat 

Təqdim edilən qərar layihəsi Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar ink-
işaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş statusların verilməsi üçün 
vacib yollar və imkanların təsdiqlənməsini nəzərdə tutur. Müəllimin iş fəaliyyəti-
nin başlanılması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə (irəlidə – sxem) 
müəyyənləşdirilmiş statusların verilməsi üçün vacib yollar və imkanlar  sxemlə 
müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi prosesini və imkanları təsvir edir. 

Qərar layihəsinə əsasən, Baş müəllim statusunun verilməsi üçün təcrübəçi müəllim-
in keçəcəyi yol və istifadə olunan vasitələridir:  təcrübəçi müəllimin öz-özünüqi-
ymətləndirməsi ; b)fərdi iş planının hazırlanması; c)fərdi iş planının həyata keçirilmə-
si; d) fənn imtahanının keçirilməsi; e) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən 
dərsin müşahidəsi; f) Müəllimin peşəkar bacarıqlar üzrə Müəllimlərin Peşəkar İnk-
işaf Milli Mərkəzinin və ya başqa müəssisə tərəfindən təşkil edilmiş peşəkar inkişaf 
kursunu keçməsi. Başqa müəssisə tərəfindən həyata keçirilmiş peşəkar inkişaf kursu 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə akkreditə olunmalıdır; g) Müəl-
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limin peşəkar qovluğunda sənədlərin yerləşdirilməsi; h) Müəllimin qiymətləndirmə-
si qrupu tərəfindən təcrübəçi müəllimin qiymətləndirilməsi.

Qərar layihəsinə əsasən, aparıcı müəllimin statusunun verilməsi üçün baş müəl-
limin keçəcəyi yol və istifadə olunan vasitələridir:  a) baş müəllimin öz-özünüqi-
ymətləndirməsi; b) fərdi iş planının hazırlanması; c) fərdi iş planının həyata 
keçirilməsi; d) Müəllimin peşəkar qovluğunda sənədlərin yerləşdirilməsi; f) 
Müəllimin peşəkar qovluğundakı sənədlərin qiymətləndirilməsi; g) Müəllimin qi-
ymətləndirmə qrupu tərəfindən dərsin müşahidəsi; h) xarici müşahidə; i) Müəllim-
in qiymətləndirmə qrupu tərəfindən qərarın qəbul edilməsi

Qərar layihəsinə əsasən, Mentor statusunun verilməsi üçün aparıcı müəllim tərəfind-
ən keçiləsi yol və istifadə ediləsi imkanlardır:a) aparıcı müəllimin öz-özünüqi-
ymətləndirməsi; b) fərdi iş planının hazırlanması; c) fərdi iş planının həyata keçir-
ilməsi; d) Müəllimin peşəkar qovluğunda sənədlərin yerləşdirilməsi; f) Müəllimin 
peşəkar qovluğundakı  sənədlərin qiymətləndirilməsi; g) Model dərsin keçirilməsi; 
h) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu tərəfindən qərarın qəbul edilməsi.

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi ilə yaranmış maliyyə-iqtisadi nəticələri-
nin hesablanması 

Qərar layihəsinin həyata keçirilməsi maliyyə vəsaitlərini tələb etmir, müvafiq 
olaraq maliyyə mənbəsinin göstərilməsini tələb etmir.

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi büdcənin gəlir və xərclər hissələrinə təsir göstərmir, 
eləcə də dövlət büdcəsindən əlavə assiqnasiyaların ayrılmasına səbəb olmur.

Qərar layihəsi dövlət tərəfindən yeni maliyyə öhdəliklərinin götürülməsini nəzərdə 
tutmur.

 Qərar layihəsindən gözlənilən nəticələr

Təqdim edilən qərar layihəsi ümumtəhsil müəssisəsilərinə və onların müəllim-
lərinə təsir göstərəcəkdir. 

 Qərar layihəsinin həyata keçirilmə müddətləri  
Qərar layihəsi hər hansı bir tapşırığı nəzərdə tutmur ki, onun həyata keçirilməsi 
vaxt tələb etsin.

 Qərar layihəsinin müəllifi və təqdimatçısı  
 
Qərar layihəsinin müəllifi  və təqdimatçısı “Dövlət komissiyasının yaradılması və 
onun qaydasının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il 20 
yanvar N5 qərarı ilə yaradılmış komissiyadır.



91

GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ 
QƏRARI 

№74

2015-ci il 20 fevral Tbilisi ş.

Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera 
irəliləyişi sxemində müəllimlərin bölgü qaydasının təsdiqlənməsi haqqında

,,Ümumi təhsil haqqında“ Gürcüstan Qanununun 217-ci maddəsinin 5-ci bəndinin 
,,b“ yarımmaddəsinə müvafiq olaraq

Maddə 1. Bu qərarın qoşmasına uyğun olaraq, Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanıl-
ması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemində müəllimin bölgü qaydası təs-
diq edilsin.

Maddə 2. Qərar dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

Baş-nazir                                                                                         İrakli Ğaribaşvili
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Təsdiq edilmişdir
Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il 20 fevral

N74 Qərarı ilə

MÜƏLLİMİN İŞ FƏALİYYƏTİNİN BAŞLANILMASI, PEŞƏKAR 
İNKİŞAFI VƏ KARYERA İRƏLİLƏYİŞİ SXEMİNDƏ MÜƏLLİMİN 

BÖLGÜ QAYDASI

 Maddə  1. Ümumi müddəlar 

Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi sxe-
mində müəllimin bölgü qaydası (irəlidə – qayda) bu qaydanın qüvvəyə mindiyi vaxt 
üçün fəaliyyətdə olan müəllimin müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar 
inkişafı və karyera irəliləyişi sxemində (irəlidə – sxem) bölgüsünü tənzimləyir.

 Maddə 2. Terminlərin izahatı

 Bu qaydada istifadə olunan terminlərin bu qaydanın məqsədləri üçün növbəti 
əhəmiyyəti vardır:

a) Sxemlə müəyyənləşdirilmiş status – Müəllimin qiymətləndirilməsi  sxe-
mində müəllimlərin bölgüsü  əsasında, müəllimə İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs 
– Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin (irəlidə – Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
verilən təcrübəçi müəllim  statusu və ya baş müəllim statusu yaxud aparıcı 
müəllim statusu və ya mentor statusu;

b) Təcrübəçi müəllim – “Milli Tədris planının təsdiqlənməsi haqqında” 
Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 11 mart 36/ N fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş Milli tədris planının (irəlidə - Milli tədris planı) dərs prosesini plan-
laşdıran və aparan müəllim;

c) Baş müəllim – təcrübəçi müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə, 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə müvafiq sertifikatla təs-
diqlənmiş fənn və metodik bilgilərə cavab verən müəllim;

d) Aparıcı müəllim – baş müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cav-
ab verən, öz pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi əsasında fənnin tədrisinin səmərəli 
strategiyalarını və dərs resurslarını işləyib hazırlayan, həmkarları ilə nəticələrlə 
paylaşan müəllim;

e) Mentor – aparıcı müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cavab 
verən, təlim-tədris keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr hazırlayan, 
başqa müəllimlər üçün konsultant olan, tələbələrin və yenicə başlayan məllim-
in pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik edən müəllim; 

f) Fəaliyyətdə olan müəllim – bu sxemin qüvvəyə mindiyi an üçün ümumtəhsil 
müəssisəsində “Ümumi təhsil haqqında” Gürcüstan qanununun 21-2 maddəsi-
nin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş müəllim vəzifəsini tutan müəllim;
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g) Fənn imtahanı – Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzi tərəfindən 
təşkil edilmiş imtahan;

h) Sertifikatlaşdırılmış müəllim – 2014-cü ilin sonuna qədər müəllimlik serti-
fikatını əldə etmiş müəllim;

i) Müəllimin qiymətləndirilməsinin elektron sistemi (irəlidə – elektron 
sistem) – İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs Təhsilin İdarəedilməsinin İnformasi-
ya sistemi (irəlidə – Təhsilin idarəedilməsinin informasiya sistemi) tərəfindən 
inzibatiləşdirilmiş elektron məlumatlar bazasıdır. O, ümumtəhsil müəssisələri-
nin idarəetməsinin informasiya sisteminin hissəsini təqdim edir. Elektron 
sistemin vasitəsilə müəllimlər sxemdə bölünür və müəllimin iş fəaliyyətinin 
nəticələrinin elektron qeydiyyatı həyata keçirilir;

 Maddə 3. Fəaliyyətdə olan müəllimin sxemdə bölgüsü 

 Fəaliyyətdə olan müəllimlər sxemdə növbəti qaydada bölünürlər:
a) təcrübəçi müəllim statusu fəaliyyətdə olan sertifikatlaşdırılmamış və bu mad-

dənin “b” və “c” yarımmadələri ilə təyin edilən tələblərə cavab verməyən 
müəllimə veriləcək; 

b) Baş müəllim statusu növbəti tələblərdən birinə cavab verən fəaliyyətdə olan 
müəllimə verilir: 
b.a.) bu qaydanın fəaliyyətə başladığı vaxt üçün, Milli tədris planı ilə nəzərdə 

tutulmuş fənn qrupunun fənlərindən biri üzrə sertifikat əldə etmiş və eyni 
fənn qrupuna daxil olan fənlərdən birini tədris edir;

b.b) 2014-cü ilin sonuna qədər nailiyyətlə müəllimin sertifikat imtahanının 
bacarıqlar hissəsinin birini keçmiş, 2015-ci ilin yayı daxil olmaqla, naili-
yyətlə Milli tədris planı ilə nəzərdə tutulmiş fənn qrupuna daxil olan fənn üzrə 
imtahanı verəcək və eyni fənn qrupuna daxil olan fənlərdən birini tədris edir;

b.c) təhsil istiqamətində doktor və ya ona bərabər akademik dərəcəsi var və ya 
ümumtəhsil müəssisəsində bu sahədə/ixtisasda müvafiq fənni tədris edir;

c)  Aparıcı müəllim statusu təhsil istiqamətində doktor və ya ona bərabər akade-
mik dərəcəsi olan və ya ümumtəhsil müəssisəsində bu sahədə/ixtisasda müvafiq 
fənni tədris edən və Milli tədris planı ilə nəzərdə tutulmuş fənn qrupuna daxil 
olan fənn üzrə sertifikat əldə etmiş və eyni fənn qrupuna daxil olan fənlərdən 
birini tədris edən fəaliyyətdə olan müəllimə verilir.

d)  Fəaliyyətdə olan müəllimə mentor statusu  yalnız Gürcüstan qanunvericiliyi ilə 
təyin edilən qayda ilə verilir.

 Maddə 4. Fəaliyyətdə olan müəllimin sxemdə bölgüsü məqsədilə həyata 
 keçiriləsi tədbirlər 

1.  Fəaliyyətdə olan müəllimin sxemdə bölgüsü məqsədilə, elektron sistemdə 
ümumtəhsil müəssisəsi tərəfindən ümumtəhsil müəssisəsində fəaliyyətdə olan 
müəllim haqqında növbəti göstəricilər yerləşdirilir:
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a) fəaliyyətdə olan müəllimin adı, soyadı, şəxsi nömrəsi, doğum tarixi, cin-
si, vətəndaşlığı, ünvanı (şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsasında), telefon, 
elektron poçt ünvanı;

b) fəaliyyətdə olan müəllim tərəfindən sertifikat imtahanının verilməsi və ya 
onun ayrı-ayrı hissəsini nailiyyətlə keçilməsi, eləcə də fənn imtahanının 
verilməsi haqqında məlumat;

c) fəaliyyətdə olan müəllimin təhsili, akademik dərəcəsi haqqında məlumat;
d) fəaliyyətdə olan müəllimin iş təcrübəsi haqqında məlumat.

2. Müəllim bu maddənin birinci  bəndinin “c” və “d” yarımmadələri ilə nəzərdə 
tutulmuş göstəriciləri təsdiqləyən müvafiq sənədlərin elektron sistemə yüklən-
məsini təmin etməlidir. 

3. Bu maddənin birinci bəndində göstərilmiş məlumatın düzgünlüyündə məsuli-
yyəti müvafiq müəllim daşıyır. 

4.  Elektron sistemdə bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş göstəricilərin 
mükəmməl və vaxtında yerləşdirilməsi üzrə müvafiq ümumtəhsil müəssisəsi 
məsuliyyət daşıyır.

5.  Elektron sistemdə ümumtəhsil müəssisəsi tərəfindən bu maddənin birinci bən-
di ilə nəzərdə tutulmuş göstəricilərin yerləşdirilməsi və bu maddənin 2-ci bəndi 
ilə nəzərdə tutulmuş sənədlərin yüklənmə müddətləri İctimai Hüquqlu Hüquqi 
Şəxs – Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin (irəlidə – Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
müəyyənləşdirilir. 

6.  Elektron sistemdə bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş göstəricilər 
fəaliyyətdə olan müəllimin sxemdə bölgüsünün əsasıdır.  

7.  Fəaliyyətdə olan müəllimin sxemdə bölgüsü və onun üçün sxemlə müəyyən-
ləşdirilmiş statusun verilməsi ilə əlaqədar Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli 
Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı nəşr ediləcəkdir.

8.  Fəaliyyətdə olan müəllimin sxemdə bölgüsü Gürcüstan qanunvericiliyi ilə tə-
yin edilən qayda əsasında Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Mərkəzi tərəfindən 
verilən müvafiq sertifikatla təsdiqlənir. 

 Maddə 5. Labüd müddəalar

Fəaliyyətdə olan müəllimlər sxemdə bölgüdə 2015-ci ilin avqustun 20-dən 2015-
ci ilin 30 sentyabrı daxil olmaqla bölünəcəklər.  
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 İZAHAT KARTOÇKASI 
“MÜƏLLIMIN IŞ FƏALIYYƏTININ BAŞLANILMASI, PEŞƏKAR 

INKIŞAFI VƏ KARYERA IRƏLILƏYIŞI SXEMINDƏ MÜƏLIMLƏRIN 
BÖLGÜ QAYDASININ TƏSDIQLƏNMƏSI HAQQINDA” GÜRCÜSTAN 

HÖKUMƏTININ QƏRARININ LAYIHƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR

 Gürcüstan Hökumətinin qərar layihəsi haqqında məlumat
 
 Qərar layihəsi müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və 

karyera irəliləyişi sxemində müəllimin bölgü qaydasının (irəlidə – qayda) təs-
diqlənməsini nəzərdə tutur. Qərar layihəsinə əsasən fəaliyyətdə olan müəllim-
lər bölgüdə növbəti qayda ilə bölünəcəklər:

a) Təcrübəçi müəllim statusu sertifikatlaşdırılmamış və bu siyahının “b” və “c” 
yarımmadələri ilə təyin edilən tələblərə cavab verməyən müəllimə veriləcək;

b) Baş müəllim statusu növbəti tələblərdən birinə cavab verən fəaliyyətdə olan 
müəllimə veriləcək: 
b.a.) bu qaydanın fəaliyyətə başladığı an üçün, Milli tədris planı ilə nəzərdə 

tutulmuş fənn qrupunun fənlərindən biri üzrə sertifikat əldə etmiş və eyni 
fənn qrupuna daxil olan fənlərdən birini tədris edir;

b.b) 2014-cü ilin sonuna qədər nailiyyətlə müəllimin sertifikat imtahanının 
bacarıqlar hissəsinin bir hissəsini keçmiş, 2015-ci ilin yayı daxil olmaqla, 
nailiyyətlə Milli tədris planı ilə nəzərdə tutulmiş fənn qrupuna daxil olan 
fənn üzrə imtahanı verəcək və eyni fənn qrupuna daxil olan fənlərdən birini 
tədris edir;

b.c) təhsil istiqamətində doktor və ya ona bərabər akademik dərəcəsi var və ya 
ümumtəhsil müəssisəsində bu sahədə/ixtisasda müvafiq fənni tədris edir;

c)  Aparıcı müəllim statusu verilir – təhsil istiqamətində doktor və ya ona bərabər 
akademik dərəcəsi olan və ya ümumtəhsil müəssisəsində bu sahədə/ixtisasda 
müvafiq fənni tədris edən və Milli tədris planı ilə nəzərdə tutulmuş fənn qru-
puna daxil olan fənn üzrə sertifikat əldə etmiş və eyni fənn qrupuna daxil olan 
fənlərdən birini tədris edən fəaliyyətdə olan müəllimə.

d)  Fəaliyyətdə olan müəllimə mentor statusunun verilməsi – yalnız Gürcüstan qa-
nunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə.

Qərar layihəsi eləcə də fəaliyyətdə olan müəllimin sxemdə bölgüsü məqsədilə 
həyata keçiriləsi tədbirləri nəzərdə tutur.

 Qərar layihəsinin qəbulu ilə yaranmış maliyyə-iqtisadi nəticələrin   
 hesablanması 

Qərar layihəsinin həyata keçirilməsi maliyyə vəsaitlərini tələb etmir, müvafiq 
olaraq maliyyə mənbəsinin göstərilməsini tələb etmir.
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Qərar layihəsinin qəbul edilməsi büdcənin gəlir və xərclər hissələrinə təsir 
göstərmir, eləcə də dövlət büdcəsindən əlavə assiqnasiyaların ayrılmasına səbəb 
olmur.

Qərar layihəsi dövlət tərəfindən yeni maliyyə öhdəliklərinin götürülməsini nəzərdə 
tutmur.

 Qərar layihəsindən gözlənilən nəticələr

Təqdim edilən qərar layihəsi ümumtəhsil müəssisəsilərinə və onların müəllim-
lərinə təsir göstərəcəkdir. 

 Qərar layihəsinin həyata keçirilmə müddətləri  

Qərar layihəsinə əsasən, fəaliyyətdə olan müəllimlər sxemdə 2015-ci ilin avqustun 
20-dən 2015-ci ilin sentyabrın 30-u daxil olmaqla bölünəcəklər.

 Qərar layihəsinin müəllifi və təqdimatçısı  
 
Qərar layihəsinin müəllifi  və təqdimatçısı “Dövlət komissiyasının yaradılması və 
onun qaydasının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il 20 
yanvar N5 qərarı ilə yaradılmış komissiyadır.
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GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ
QƏRARI 

№ 75

2015 il 20 fevral  Tbilisi ş.

Kredit balların toplanılmasında müəllimə yardım edəcək müəllimin əlavə iş 
fəaliyyətinin siyahısının təsdiqlənməsi haqqında

,,Ümumi təhsil haqqında“ Gürcüstan Qanununun 217-ci maddəsinin 5-ci bəndinin 
,,e“ yarımmaddəsinə müvafiq olaraq

Maddə 1. Bu qərarın əlavəsinə uyğun olaraq, kredit balların toplanılmasında 
müəllimə yardım edəcək müəllimin əlavə iş fəaliyyətinin siyahısı təsdiq edilsin.

Maddə 2. Qərar dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

Baş-nazir                                                                                               İrakli Ğaribaşvili
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Təsdiq edilmişdir
Gürcüstan Hökumətinin 

2015-ci il 20 fevral 
N75 Qərarı ilə

KREDIT BALLARIN TOPLANILMASINDA MÜƏLLIMƏ YARDIM 
EDƏCƏK MÜƏLLIMIN ƏLAVƏ IŞ FƏALIYYƏTININ SIYAHISININ 

TƏSDIQLƏNMƏSI HAQQINDA

 Maddə 1. Müəllimin əlavə iş fəaliyyətinin siyahısının təsdiqlənməsi 
 məqsədi

Kredit balların toplanılmasında müəllimə yardım edəcək müəllimin əlavə iş fəa-
liyyətinin siyahısının təsdiqlənməsinin məqsədi müəllimə iş fəaliyyətinin başlanıl-
ması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə (irəlidə – sxem) müəyyənləş-
dirilmiş statusun verilməsi/saxlanılmasında köməkliyin göstərilməsidir.

 Maddə 2. Terminlərin izahatı

 Bu qoşmada istifadə olunan terminlərin bu qoşmanın məqsədləri üçün növbəti 
əhəmiyyəti vardır:

a) əlavə iş fəaliyyəti – seçimli fəaliyyət. O, müəllimə baş müəllimin/aparıcı 
müəllimin/mentorun statusunun verilməsi və mentor statusunun saxlanılması 
üçün lazımi sayda kredit balların toplanılmasında köməklik edir;

b) Təcrübəçi müəllim – “Milli Tədris planının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüs-
tan təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 11 mart 36/ N fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
Milli tədris planının (irəlidə – Milli tədris planı) dərs prosesini planlaşdıran və 
aparan müəllim;

c) Baş müəllim – təcrübəçi müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə, 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə müvafiq sertifikatla təs-
diqlənmiş fənn və metodik bilgilərə cavab verən müəllim;

d) Aparıcı müəllim – baş müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə ca-
vab verən, öz pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi əsasında fənnin tədrisinin səmərəli 
strategiyalarını və dərs resurslarını işləyib hazırlayan, həmkarları ilə nəticələrlə 
paylaşan müəllim;

e) Mentor – aparıcı müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cavab 
verən, təlim-tədris keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr hazırlayan, 
başqa müəllimlər üçün konsultant olan, tələbələrin və yenicə başlayan məlli-
min pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik edən müəllim; 

f) Kredit bal – müəllimin peşəkar nailiyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndirmə 
vahidi;

g) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu – Müəllimin qiymətləndirilməsi məqsə-
dilə ümumtəhsil müəssisəsi direktorunun fərmanı ilə yaradılmış qrup.
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 Maddə 3. Müəllimin əlavə iş fəaliyyətləri 

1. Müəllimin əlavə iş fəaliyyətləridir:
a) Peşəkar inkişaf məqsədilə keçirilmiş tədbirlərdə (konfranslar, seminar) 

məruzəçi kimi iştirak etmək;
b) Ümumtəhsil müəssisəsi üçün müvafiq hesabatın təqdim edilməsi ilə təsdiq 

edilən peşəkar inkişaf üçün staj;
c) Müəllimin Peşəkar İnkişafı  Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inziba-

ti-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş kriterilərə müvafiq dərs resursunun 
yaradılması (aparıcı müəllim və mentordan başqa)

d) Müəllimin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inziba-
ti-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş kriterilərə müvafiq resenziyalı peşəkar 
ədəbiyyatın hazırlanması:

  d.a) məqalə (aparıcı müəllim və mentordan başqa);
  d.b) Metodiki ədəbiyyat (aparıcı müəllim və mentordan başqa);
  d.c) Qrif verilmiş məktəb dərsliklərinin hazırlanması;

e) Tələbələrin və ya müəllimin konsultasiyası (yalnız baş müəllim üçün);
f) Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin treninq-modulunun 

müəllifliyi. Başqa müəssisə tərəfindən təşkil edilmiş treninqin akkreditə 
edilmiş treninq-moduluna müəlliflik;

g) Müəllimin peşəkar inkişafı məqsədilə, müəllimin öz-özünüqiymətləndirmə-
si əsasında, müəllim tərəfindən ümumtəhsil müəssisəsinin müdiriyyətinin 
razılığı ilə, Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi tərəfindən təşkil 
edilmiş treninqin və ya başqa müəssisə tərəfindən təşkil edilmiş akkreditə 
edilmiş treninqin keçilməsi;

h) Gürcüstan təhsil və elm nazirinin fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə müəyyən-
ləşdirilmiş proqramlarda/layihələrdə iştirak.

2. Müəllim bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş  əlavə fəaliyyətdən 
başqa, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə əlavə iş fəaliyyətləri üçün nəzərdə tutul-
muş kredit ballar çərçivəsində həyata keçirmək üçün bir və ya bir neçə əlavə iş 
fəaliyyətini seçir.

3. Təcrübəçi müəllimə təcrübəçi müəllim statusu üçün Gürcüstan qanunvericiliyi 
ilə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində həyata keçirilmiş əlavə fəaliyyətə müvafiq 
kredit ballar baş müəllimin statusunun verildiyindən sonra tanınır.

 Maddə 4. Labüd müddəalar

1. Bu qərarın qüvvəyə mindiyi an üçün ümumtəhsil müəssisəsində “Ümumi təhsil 
haqqında” Gürcüstan qanunun 212 maddəsinin birinci bəndi ilə nəzərdə tutul-
muş müəllim vəzifəsindən birini tutmuş və “Müəllimin peşəkar inkişafı sx-
eminin təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 
19 may N90/N fərmanı ilə təsdiqlənmiş müəllimin peşəkar inkişaf sxeminə 



100

(irəlidə – fəaliyyətdə olan müəllim) cəlb olunmamış sertifikatlaşdırılmış müəl-
limin onun tərəfindən bu qərarın qüvvəyə mindiyinə qədər həyata keçirilmiş 
növbəti əlavə iş fəaliyyətləri onun kredit balları kimi tanınır:
a) fəaliyyətdə olan müəllimin tədris etdiyi (2 kredit) fənn üzrə (sxemdə müəl-

limin bölgüsü zamanı istifadə olunmamış) müəllimin sertifikat imtahanı. 
Tədris etmədiyi fənn üzrə (sxemdə müəllimin bölgüsü zamanı istifadə olun-
mamış) sertifikat imtahanını verən müəllimin kredit balları kimi müəllimin 
sertifikat imtahanı o halda tanınır, əgər müəllim statusu üçün nəzərdə tutul-
muş müddətdə müvafiq fənnin tədrisinə başlayırsa;

b) təbiət fənni üzrə imtahanın eksperiment hissəsinin verilməsi (1 kredit bal);
c)  Bu bəndin “a” və “b” yarımmadəsi ilə nəzərdə tutulmuşdan başqa, fəali-

yyətdə olan müəllimin tədris etdiyi fənn imtahanını nailiyyətlə verməsi (2 
kredit bal). Bu bəndin “a” və “b” yarımmadələri ilə nəzərdə tutulmuşdan 
başqa imtahanı vermiş və həmin fənni tədris etməyən müəllimin kredit bal-
ları kimi qeyd edilən imtahanı verilməsi həmin halda tanınır, əgər müəllim 
statusunun verilməsi ərzində müvafiq fənnin tədrisinə başlayırsa;

2.  Fəaliyyətdə olan müəllim tərəfindən bu qərarın qüvvəyə minməsinə qədər 
həyata keçirilmiş əlavə iş fəaliyyətinin kredit ballar kimi tanınması məqsədilə, 
Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktoru, fərdi inzibati-hüquqi 
aktı ilə, əraziçilik prinsipinin nəzərə alınması ilə, komissiyalar yaradır və on-
ların qərarlarını təsdiqləyir.

3.  Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinin direktoru fərdi inzibati-hüquqi 
aktla:
a)  bu maddənin 2-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş komissiyanın işini və komis-

siya tərəfindən qəbul edilmiş qərarın şikayətlənməsi qaydasını müəyyən-
ləşdirir;

b) fəaliyyətdə olan müəllim tərəfindən bu qərarın qüvvəyə minməsinə qədər 
həyata keçirilmiş əlavə iş fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsinin standar-
tlaşdırılmış rubrikasını/rubrikaları, fəaliyyətdə olan müəllim tərəfindən 
təqdim ediləsi sənədlər siyahısını və ərizə formasını təsdiqləyir;

c) fəaliyyətdə olan müəllim tərəfindən ərizələrin və sənədlərin təqdim edilmə-
si müddətini müəyyənləşdirir;

d)  bu maddənin 2-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş komissiya tərəfindən bu bən-
din “c” yarımmadəsi ilə nəzərdə tutulmuş ərizələrin və sənədlərin təhlili-
nin və fəaliyyətdə olan müəllim üçün kredit balların verilməsi müddətini 
müəyyənləşdirir.

4.  Bu maddə ilə təyin edilən qayda ilə fəaliyyətdə olan müəllim üçün tanınmış 
kredit ballara baxmayaraq, müəllim sxemlə müəyyənləşdirilmiş müvafiq sta-
tusun verilməsi üçün icbari fəallıqları həyata keçirməlidir.

5.  Bu maddə ilə nəzərdə tutulmuş tanınmadan sonra fəaliyyətdə olan müəllim 
statusunun saxlanılması və ya növbəti statusun verilməsi məqsədilə, kredit 
balları Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə toplayır.
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İZAHAT KARTOÇKASI
„,KREDIT BALLARIN TOPLANILMASINDA MÜƏLLIMƏ KÖMƏKLIK 

EDƏN MÜƏLLIMIN ƏLAVƏ IŞ FƏALIYYƏTININ SIYAHISININ 
TƏSDIQLƏNMƏSI HAQQINDA” GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ QƏRAR 

LAYIHƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR

 Gürcüstan Hökumətinin qərar layihəsi haqqında məlumat

Təqdim edilən qərar layihəsi kredit balların toplanılmasında müəllimə yardım 
edəcək müəllimin əlavə iş fəaliyyətinin siyahısının təsdiqlənməsini nəzərdə tu-
tur. Kredit balların toplanılmasında müəllimə yardım edəcək müəllimin əlavə iş 
fəaliyyətinin siyahısının təsdiqlənməsi məqsədi müəllimə iş fəaliyyətinin başlanıl-
ması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə (irəlidə – sxem)müəyyənləş-
dirilmiş statusun verilməsi/saxlanılmasında köməkliyin göstərilməsidir.

Müəllimin əlavə iş fəaliyyətləridir: a) Peşəkar inkişaf məqsədilə keçirilmiş tədbir-
lərdə (konfranslar, seminar) məruzəçi kimi iştirak etmək; b)Ümumtəhsil müəs-
sisəsi üçün müvafiq hesabatın təqdim edilməsi ilə təsdiq edilən peşəkar inkişaf 
üçün staj; c)Müəllimin Peşəkar İnkişafı  Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi 
inzibati-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş kriterilərin müvafiq dərs resursunun 
yaradılması (aparıcı müəllim və mentordan başqa); d) Müəllimin Peşəkar İnkişaf 
Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş 
kriterilərin müvafiq resenziyalı peşəkar ədəbiyyatın hazırlanması: d.a) məqalə 
(aparıcı müəllim və mentordan başqa); d.b) metodiki ədəbiyyat (aparıcı müəllim 
və mentordan başqa); d.c) Qrif verilmiş məktəb dərsliklərinin hazırlanması; e) 
Tələbələrin və ya müəllimin konsultasiyası (yalnız baş müəllim üçün); f) Müəl-
limlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin treninq-modulunun müəllifliyi. 
Başqa müəssisə tərəfindən təşkil edilmiş treninqin akkreditə edilmiş treninq-mo-
duluna müəlliflik; g) Müəllimin peşəkar inkişafı məqsədilə, müəllimin öz-özün-
üqiymətləndirməsi əsasında, müəllim tərəfindən ümumtəhsil müəssisəsinin müdi-
riyyətinin razılığı ilə, Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi tərəfindən təşkil 
edilmiş treninqin və ya başqa müəssisə tərəfindən təşkil edilmiş akkreditə edilmiş 
treninqin keçilməsi; h) Gürcüstan təhsil və elm nazirinin fərdi inzibati-hüquqi aktı 
ilə müəyyənləşdirilmiş proqramlarda/layihələrdə iştirak. 

Qərar layihəsinə əsasən, müəllim yuxarıda nəzərdə tutulmuş  əlavə fəaliyyətdən 
başqa, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə əlavə iş fəaliyyətləri üçün nəzərdə tutul-
muş kredit ballar çərçivəsində həyata keçirmək üçün bir və ya bir neçə əlavə iş 
fəaliyyətini seçir. Təcrübəçi müəllimə təcrübəçi müəllim statusu üçün Gürcüs-
tan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində həyata keçirilmiş əlavə 
fəaliyyətə müvafiq kredit ballar baş müəllimin statusunun verildiyindən sonra 
tanınır.
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b) Qərar layihəsinə əsasən, bu qərarın qüvvəyə mindiyi an üçün ümumtəhsil müəs-
sisəsində “Ümumi təhsil haqqında” Gürcüstan qanunun 212 maddəsinin birinci bən-
di ilə nəzərdə tutulmuş müəllim vəzifəsindən birini tutmuş və “Müəllimin peşəkar 
inkişafı sxeminin təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2011-
ci il 19 may N90/N fərmanı ilə təsdiqlənmiş müəllimin peşəkar inkişaf sxeminə 
(irəlidə - fəaliyyətdə olan müəllim) cəlb olunmamış sertifikatlaşdırılmış müəllimin 
kredit balları kimi onun tərəfindən bu qərarın qüvvəyə mindiyinə qədər həyata keçi-
rilmiş növbəti əlavə iş fəaliyyətləri tanınır fəaliyyətdə olan müəllimin tədris etdiyi (2 
kredit) fənn üzrə (sxemdə müəllimin bölgüsü zamanı istifadə olunmamış) müəllimin 
sertifikat imtahanı. Tədris etmədiyi fənn üzrə (sxemdə müəllimin bölgüsü zamanı 
istifadə olunmamış) sertifikat imtahanını verən müəllimin kredit balları kimi müəlli-
min sertifikat imtahanı o halda tanınır, əgər müəllim statusu üçün nəzərdə tutulmuş 
müddətdə müvafiq fənnin tədrisinə başlayırsa;b) təbiət fənni üzrə imtahanın ekspe-
riment hissəsinin verilməsi (1 kredit bal); c)  Bu bəndin “a” və “b” yarımmadəsi ilə 
nəzərdə tutulmuşdan başqa, fəaliyyətdə olan müəllimin tədris etdiyi fənn imtahanını 
nailiyyətlə verməsi (2 kredit bal). Bu bəndin “a” və “b” yarımmadələri ilə nəzərdə 
tutulmuşdan başqa imtahanı vermiş və həmin fənni tədris etməyən müəllimin kredit 
balları kimi qeyd edilən imtahanı verilməsi həmin halda tanınır, əgər müəllim statu-
sunun verilməsi ərzində müvafiq fənnin tədrisinə başlayırsa.

Qərar layihəsinə əsasən, fəaliyyətdə olan müəllim tərəfindən bu qərarın qüvvəyə 
minməsinə qədər həyata keçirilmiş əlavə iş fəaliyyətinin kredit balları kimi 
tanınması məqsədilə, Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktoru, 
fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə, əraziçilik prinsipinin nəzərə alınması ilə, komissiyalar 
yaradır və onların qərarlarını təsdiqləyir.

Müəllimlərin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinin direktoru fərdi inzibati-hüquqi 
aktla: a) bu qərar layihəsi qoşmasının 4-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə nəzərdə 
tutulmuş komissiyanın işini və komissiya tərəfindən qəbul edilmiş qərarın 
şikayətlənməsi qaydasını müəyyənləşdirir;b) fəaliyyətdə olan müəllim tərəfindən 
bu qərarın qüvvəyə minməsinə qədər həyata keçirilmiş əlavə iş fəaliyyətlərinin 
qiymətləndirilməsinin standartlaşdırılmış rubrikasını/rubrikaları, fəaliyyətdə olan 
müəllim tərəfindən təqdim ediləsi sənədlər siyahısını və ərizə formasını təsdiqləyir; 
c) fəaliyyətdə olan müəllim tərəfindən ərizələrin və sənədlərin təqdim edilməsi 
müddətini müəyyənləşdirir; d) bu qərar layihəsi qoşmasının 4-ci maddəsinin 2-ci 
bəndi ilə nəzərdə tutulmuş komissiya tərəfindən bu bəndin “c” yarımmadəsi ilə 
nəzərdə tutulmuş ərizələrin və sənədlərin təhlilinin və fəaliyyətdə olan müəllim 
üçün kredit balların verilməsi müddətini müəyyənləşdirir. Bu maddə ilə təyin 
edilən qayda ilə fəaliyyətdə olan müəllim üçün tanınmış kredit ballara baxmayaraq, 
müəllim sxemlə müəyyənləşdirilmiş müvafiq statusun verilməsi üçün icbari 
fəallıqları həyata keçirməlidir. Bu qərar layihəsi qoşmasının 4-ci maddəsinin 2-ci 
bəndi ilə nəzərdə tutulmuş tanınmadan sonra fəaliyyətdə olan müəllim statusunun 
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saxlanılması və ya növbəti statusun verilməsi məqsədilə, kredit balları Gürcüstan 
qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə toplayır.

 Qərar layihəsinin qəbul edilməsi ilə yaranmış maliyyə-iqtisadi 
 nəticələrinin hesablanması 

Qərar layihəsinin həyata keçirilməsi maliyyə vəsaitlərini tələb etmir, müvafiq ola-
raq maliyyə mənbəsinin göstərilməsini tələb etmir.

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi büdcənin gəlir və xərclər hissələrinə təsir göstər-
mir, eləcə də dövlət büdcəsindən əlavə assiqnasiyaların ayrılmasına səbəb olmur.
Qərar layihəsi dövlət tərəfindən yeni maliyyə öhdəliklərinin götürülməsini nəzərdə 
tutmur.

 Qərar layihəsindən gözlənilən nəticələr

Təqdim edilən qərar layihəsi ümumtəhsil müəssisəsilərinə və onların müəl-
limlərinə təsir göstərəcəkdir. 

 Qərar layihəsinin həyata keçirilmə müddətləri  

Qərar layihəsi hər hansı bir tapşırığı nəzərdə tutmur ki, onun həyata keçirilməsi 
vaxt tələb etsin.

 Qərar layihəsinin müəllifi və təqdimatçısı  
 
Qərar layihəsinin müəllifi  və təqdimatçısı “Dövlət komissiyasının yaradılması və 
onun qaydasının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il 20 
yanvar N5 qərarı ilə yaradılmış komissiyadır.
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GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ
QƏRARI 

№76

2015 il 20 fevral  Tbilisi ş.

Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera 
irəliləyişi sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş statusların verilməsi üçün icbari 

fəallıqların və işlər siyahısının təsdiqlənməsi haqqında

,,Ümumi təhsil haqqında“ Gürcüstan Qanununun 217-ci maddəsinin 5-ci bəndinin 
,,e“ yarımmaddəsinə müvafiq olaraq

Maddə 1. Bu qərarın qoşmasına uyğun olaraq, Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanıl-
ması, peşəkar inkişaf və karyera irəliləyişi sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş statusların 
verilməsi üçün icbari fəallıqların və işlərin siyahısı təsdiq edilsin.

Maddə 2. Qərar dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

Baş-nazir                                                                                    İrakli Ğaribaşvili
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Təsdiq edilmişdir
Gürcüstan Hökumətinin
2015-ci il 20 fevral N76

Qərarı ilə

MÜƏLLIMIN IŞ FƏALIYYƏTININ BAŞLANILMASININ, 
PEŞƏKAR INKIŞAFININ VƏ KARYERA IRƏLILƏYIŞI SXEMI ILƏ 

MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMIŞ STATUSLARIN VERILMƏSI ÜÇÜN ICBARI 
FƏALLIQLARIN VƏ IŞLƏR SIYAHISI

 Maddə 1. Ümumi müddəalar

1. Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi-
nin sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş statusların verilməsi üçün icbari fəallıqların 
və işlərin siyahısının (irəlidə – suyahı) təsdiqlənməsinin məqsədi müəllimin 
iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi sxemi ilə 
(irəlidə – sxem) müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi/saxlanılması məqsədilə 
müəllimə kredit balların toplanılmasında köməkliyin göstərilməsidir. 

2. Sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi üçün icbari fəallıqlar və işlər 
“Müəllimin peşəkar standartının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan təhsil və 
elm nazirinin 2008-ci il 21 noyabr N1014 fərmanı ilə təsdiq edilmiş müəllimin 
peşəkar standartı ilə (irəlidə – müəllimin peşəkar standartı) müəyyənləşdirilmiş 
peşəkar xüsusiyyətlərə əsaslanır.

 Maddə 2. Terminlərin izahatı 

 Siyahıda istifadə edilən terminlərin bu siyahının məqsədləri üçün növbəti 
əhəmiyyəti vardır: 

a) Sxemlə müəyyənləşdirilmiş status – Müəllimin qiymətləndirilməsi sxemində 
müəllimlərin bölgüsü  əsasında, müəllimə İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs – 
Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin (irəlidə – Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə 
verilən təcrübəçi müəllim  statusu və ya baş müəllim statusu yaxud aparıcı 
müəllim statusu və ya mentor statusu;

b) Təcrübəçi müəllim – “Milli Tədris planının təsdiqlənməsi haqqında” 
Gürcüstan təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 11 mart 36/ N fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş Milli tədris planının (irəlidə – Milli tədris planı) dərs prosesini plan-
laşdıran və aparan müəllim;

c) Baş müəllim – təcrübəçi müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə, 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə müvafiq sertifikatla təs-
diqlənmiş fənn və metodik bilgilərə cavab verən müəllim;

d) Aparıcı müəllim – baş müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cav-
ab verən, öz pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi əsasında fənnin tədrisinin səmərəli 
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strategiyalarını və dərs resurslarını işləyib hazırlayan, həmkarları ilə nəticələrlə 
paylaşan müəllim;

e) Mentor – aparıcı müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cavab 
verən, təlim-tədris keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr hazırlayan, 
başqa müəllimlər üçün konsultant olan, tələbələrin və yenicə başlayan məllim-
in pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik edən müəllim; 

f) Öz-özünü qiymətləndirmənin sorğu anketi – Müəllimlərin Peşəkar İnk-
işafı Milli Mərkəzi tərəfindən işlənib hazırlanan və təsdiq edilən forma, onun 
əsasında da müəllim öz-özünü qiymətləndirir, peşəkar inkişaf fəaliyyətini plan-
laşdırır;

g) Müəllimin qiymətləndirmə qrupu – müəllimin qiymətləndirmə məqsədi ilə 
ümumtəhsil müəssisəsinin direktorunun fərmanı ilə yaradılmış qrup.

h) Kredit bal – müəllimin peşəkar nailiyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndir-
ilməsi vahidi;

i) Fənn imtahanı – Qiymətləndirmə və İmtahanların Milli Mərkəzi tərəfindən 
təşkil edilmiş imtahan;

j) Model dərsi – aparıcı müəllim və ya mentor tərəfindən keçirilən nümayiş dərsi;
k) Xarici müşahidə – sinfin müşahidəsi. O, Qiymətləndirmə və İmtahanların 

Milli Mərkəzi tərəfindən pedaqoji təcrübənin ərzində bir dəfə həyata keçirilir;

 Maddə 3. Sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi üçün icbari işlər 

Sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusların verilməsi üçün icbari fəallıqlar Milli 
Tədris planı, Müəllimin Peşəkar standartı ilə və müəllim və ümumtəhsil müəssisə-
si arasında bağlanmış əmək müqaviləsi ilə   müəyyənləşdirilmişdir.

 Maddə 4. Sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi üçün icbari 
 fəallıqlar

1.  Sxemlə müəyyənləşdirilmiş baş müəllim statusunun verilməsi üçün təcrübəçi 
müəllim üçün icbari fəallıqlardır: 
a)  öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin aparılması; 
b)  fənn imtahanının verilməsi;
c)  dərsin aparılması, onun müşahidəsini müəllimin qiymətləndirmə qrupu 

həyata keçirir;
d)  Peşəkar bacarıqlar üzrə Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin 

və ya başqa müəssisə tərəfindən təşkil edilmiş peşəkar kursun müəllim 
tərəfindən keçilməsi.   Başqa müəssisə tərəfindən  həyata keçirilmiş peşəkar 
inkişaf kursu mütləq Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə 
akkreditə edilmiş olmalıdır.

2.  Sxemlə müəyyənləşdirilmiş aparıcı müəllim statusunun verilməsi üçün baş 
müəllim üçün icbari fəallıqlardır:



a)  öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin aparılması;
b) dərsin aparılması, onun müşahidəsini müəllimin qiymətləndirmə qrupu 

həyata keçirir;
c)  dərsin aparılması, onun müşahidəsini Qiymətləndirmə və Milli İmtahanlar 

Mərkəzi  həyata keçirir;
d)  öz pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi;

3.  Sxemlə müəyyənləşdirilmiş mentor statusunun verilməsi üçün aparıcı müəllim 
üçün icbari fəallıqlardır: 
a)  öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin aparılması;
b)  model dərsin keçilməsi;
c)  ümumtəhsil  müəssisənin tələbatlarının tədqiqi; 
d)  Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inziba-

ti-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş kriterilərə müvafiq dərs resursunun və 
ya resenziyalı peşəkar ədəbiyyatın yaradılması.

4.  Sxemlə müəyyənləşdirilmiş mentor statusunun saxlanılması üçün mentor üçün 
vacib fəallıqlar:
a)  öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin aparılması;
b)  model dərsin keçilməsi;
c)  Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inziba-

ti-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş kriterilərə müvafiq dərs resursunun və 
ya resenziyalı peşəkar ədəbiyyatın yaradılması;

d)  müəllimin peşəkar inkişafının fasilitatorluğu;
e)  ümumtəhsil  müəssisənin tələbatlarının tədqiqi;
f)  Müəllimin tələbatlarının qiymətləndirilməsi və onun əsasında müəllim 

üçün peşəkar inkişaf tədbirlərinin keçirilməsi; 
g)  tələbələr və ya müəllimlə konsultasiyaların aparılması.

 Maddə  5. Labüd müddəalar 

Sxemdə müəllimin bölgüsü üçün Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda 
əsasında aparıcı müəllim statusu verilən müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilən 
aparıcı müəllim statusunun saxlanılması üçün icbari fəallıq olaraq bu siyahının 
4-cü maddəsinin 3-cü bəndi ilə nəzərdə tutulmuş fəallıqlardan başqa, bir dərsin 
keçilməsi vacibdir, hansının müşahidəsini Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli 
Mərkəzi həyata keçirir.



İZAHAT KARTOÇKASI 
MÜƏLLIMIN IŞ FƏALIYYƏTININ BAŞLANILMASI, PEŞƏKAR INKIŞAFI 

VƏ KARYERA IRƏLILƏYIŞI SXEMI ILƏ MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMIŞ 
STATUSLARIN VERILMƏSI ÜÇÜN ICBARI FƏALLIQLARIN VƏ 

IŞLƏR SIYAHISININ TƏSDIQLƏNMƏSI HAQQINDA GÜRCÜSTAN 
HÖKUMƏTININ QƏRAR LAYIHƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR

 Gürcüstan Hökumətinin qərar layihəsi haqqında məlumat

Təqdim edilən qərar layihəsi  müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar 
inkişafı və karyera irəliləyişi sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş statusların verilməsi 
üçün icbari fəallıqların və işlərin siyahısının təsdiqlənməsini nəzərdə tutur. Müəl-
limin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi sxemi 
ilə müəyyənləşdirilmiş statusların verilməsi üçün icbari fəallıqların və işlərin 
siyahısının (irəlidə – suyahı) təsdiqlənməsinin məqsədi müəllimin iş fəaliyyəti-
nin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi sxemi ilə (irəlidə – sxem) 
müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi/saxlanılması məqsədilə müəllimə kredit 
balların toplanılmasında köməkliyin göstərilməsidir. 

Qərar layihəsinə əsasən, sxemlə müəyyənləşdirilmiş baş müəllim statusunun 
verilməsi üçün təcrübəçi müəllim üçün icbari fəallıqlardır: a) öz-özünüqi-
ymətləndirmə sorğu anketinin aparılması; b) fənn imtahanının verilməsi;c) dərsin 
aparılması, onun müşahidəsini müəllimin qiymətləndirmə qrupu həyata keçirir; 
d) peşəkar bacarıqlar üzrə Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin və 
ya başqa müəssisə tərəfindən təşkil edilmiş peşəkar kursun müəllim tərəfindən 
keçilməsi.   Başqa müəssisə tərəfindən  həyata keçirilmiş peşəkar inkişaf kursu 
mütləq Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda əsasında akkreditə edilmiş 
olmalıdır.  Sxemlə müəyyənləşdirilmiş aparıcı müəllim statusunun verilməsi üçün 
baş müəllim üçün icbari fəallıqlardır:a) öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin 
aparılması; b) dərsin aparılması, onun müşahidəsini müəllimin qiymətləndirmə 
qrupu həyata keçirir; c) dərsin aparılması, onun müşahidəsini Qiymətləndirmə və 
Milli İmtahanlar Mərkəzi  həyata keçirir; d) öz pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi. Sx-
emlə müəyyənləşdirilmiş mentor statusunun verilməsi üçün aparıcı müəllim üçün 
icbari fəallıqlardır: a) ) öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketinin aparılması; b) 
model dərsin keçilməsi; c) ümumtəhsil müəssisənin tələbatlarının tədqiqi; d) 
Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi 
aktı ilə müəyyənləşdirilmiş kriterilərə müvafiq dərs resursunun və ya resenziyalı 
peşəkar ədəbiyyatın yaradılması. Sxemlə müəyyənləşdirilmiş mentor statusunun 
saxlanılması üçün mentor üçün vacib fəallıqlar:a) öz-özünüqiymətləndirmə sorğu 
anketinin aparılması; b) model dərsin keçilməsi; c) Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı 
Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş 
kriterilərə müvafiq dərs resursunun və ya resenziyalı peşəkar ədəbiyyatın yaradıl-
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ması;d) müəllimin peşəkar inkişafının fasilitatorluğu;e) ümumtəhsil müəssisənin 
ehtiyaclarının tədqiqi; f) Müəllimin tələbatlarının qiymətləndirilməsi və onun 
əsasında müəllim üçün peşəkar inkişaf tədbirlərinin aparılması; g) tələbələr və 
ya müəllimlə konsultasiyaların aparılması.

Qərar layihəsinə əsasən, sxemdə müəllimin bölgüsü üçün Gürcüstan qanunveri-
ciliyi ilə təyin edilən qayda əsasında aparıcı müəllim statusu verilən müəllim üçün 
sxemlə müəyyənləşdirilən aparıcı müəllim statusunun saxlanılması üçün icbari 
fəallıq olaraq yuxarıda qeyd edilən fəallıqlardan başqa, bir dərsin keçilməsi də 
vacibdir, onun müşahidəsi Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzi tərəfind-
ən həyata keçirilir.

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi ilə yaranmış maliyyə-iqtisadi 
nəticələrinin hesablanması 

Qərar layihəsinin həyata keçirilməsi maliyyə vəsaitlərini tələb etmir, müvafiq 
olaraq maliyyə mənbəsinin göstərilməsini tələb etmir.

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi büdcənin gəlir və xərclər hissələrinə təsir göstərmir, 
eləcə də dövlət büdcəsindən əlavə assiqnasiyaların ayrılmasına səbəb olmur.

Qərar layihəsi dövlət tərəfindən yeni maliyyə öhdəliklərinin götürülməsini nəzərdə 
tutmur.

 Qərar layihəsindən gözlənilən nəticələr

Təqdim edilən qərar layihəsi ümumtəhsil müəssisəsilərinə və onların müəllim-
lərinə təsir göstərəcəkdir. 

 Qərar layihəsinin həyata keçirilmə müddətləri  

Qərar layihəsi hər hansı bir tapşırığı nəzərdə tutmur ki, onun həyata keçirilməsi 
vaxt tələb etsin.

 Qərar layihəsinin müəllifi və təqdimatçısı  
 
Qərar layihəsinin müəllifi  və təqdimatçısı “Dövlət komissiyasının yaradılması və 
onun qaydasının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il 20 
yanvar N5 qərarı ilə yaradılmış komissiyadır.
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GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTININ
QƏRARI 

№77

2015 il 20 fevral  Tbilisi ş.

« Kredit balların çəki qaydasının, kredit balların bölgü prinsiplərinin 
və kredit balların hesablanması qaydasının təsdiqlənməsi haqqında »

,,Ümumi təhsil haqqında“ Gürcüstan Qanununun 217-ci maddəsinin 5-ci bəndinin 
,,z“ yarımmaddəsinə müvafiq olaraq

Maddə 1. Bu qərar layihəsinə müvafiq olaraq kredit balların çəki qaydası, kredit 
balların bölgü prinsipləri və kredit balların hesablanma qaydası təsdiq edilsin.

Maddə 2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minsin.

Baş nazir                                                                                    İrakli Ğaribaşvili
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Təsdiq edilmişdir
Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il 20 fevral

N77 Qərarı ilə

KREDIT BALLARIN ÇƏKI QAYDASI, KREDIT BALLARIN BÖLGÜ 
PRINSIPLƏRI VƏ KREDIT BALLARIN HESABLANMA QAYDASI 

 
 Maddə 1. Ümumi müddəalar 

Bu qoşmanın məqsədi kredit balların çəki qaydasının, kredit balların bölgü prinsi-
plərinin və kredit balların hesablanma qaydasının müəyyənləşdirilməsidir. 

 Maddə  2. Terminlərin izahatı

 Bu qoşmada istifadə olunan terminlərin bu qoşmanın məqsədləri üçün növbəti 
əhəmiyyətləri vardır: 

a) Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi 
sxemi ilə müəyyənləşdirilmiş status (irəlidə – sxemlə müəyyənləşdirilmiş sta-
tus) – təcrübəçi müəllim statusu, və ya baş müəllim statusu və ya aparıcı müəllim 
statusu, və ya mentor müəllim statusu, hansı ki, müəllimin qiymətləndirmə sxe-
mində müəllimin bölgüsü əsasında İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxs Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin (irəlidə – Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli 
Mərkəzi) direktorunun fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə verilir;

b) Təcrübəçi müəllim – “Milli Tədris planının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüs-
tan təhsil və elm nazirinin 2011-ci il 11 mart 36/ N fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
Milli tədris planının (irəlidə - Milli tədris planı) dərs prosesini planlaşdıran və 
aparan müəllim;

c) Baş müəllim – təcrübəçi müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə, 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda ilə müvafiq sertifikatla təs-
diqlənmiş fənn və metodik bilgilərə cavab verən müəllim;

d) Aparıcı müəllim – baş müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə ca-
vab verən, öz pedaqoji təcrübəsinin tədqiqi əsasında fənnin tədrisinin səmərəli 
strategiyalarını və dərs resurslarını işləyib hazırlayan, həmkarları ilə nəticələrlə 
paylaşan müəllim;

e) Mentor – aparıcı müəllim üçün sxemlə müəyyənləşdirilmiş tələblərə cavab 
verən, təlim-tədris keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr hazırlayan, 
başqa müəllimlər üçün konsultant olan, tələbələrin və yenicə başlayan məlli-
min pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik edən müəllim; 

f) Kredit bal – müəllimin peşəkar nailiyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndirmə 
vahidi;

g) əlavə iş fəaliyyəti – seçim fəaliyyəti. O, müəllimə baş müəllimin/aparıcı müəl-
limin/mentorun statusunun verilməsi və mentor statusunun saxlanılması üçün 
lazımi sayda kredit balların toplanılmasında köməklik edir;
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 Maddə 3. Kredit balların çəki qaydası 

1. Kredit balların çəki qaydasını sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi/
saxlanılması üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində müəl-
lim tərəfindən həyata keçirilmiş icbari fəallıqların və əlavə işlərin qismlərinin 
növbəti bölgüsünü tərtib edir:

 Sxemlə müəyyənləº     Ýcbari fəallýqlarýn   Ýcbari  Əlavə  iº   Əlavə iº  Kredit
 dirilmiº status     qismi    fəallýqlarýn  fəaliyətinin  qismi      fəaliyyətinin  ballar 
            qisminə müvafiq      qisminə müvafiq  
            kredit ballar               kredit ballar

 Baº müəllimin statusunun  
 verilməsi        100.0%   19   -   -   19

 Baº müəllim statusunun 
 saxlanýlmasý üçün     69.2%   9   30.8%  4   13

 Aparýcý  müəllimin  statusunun 
 verilməsi üçün      68.4%   13   31.6%  6   19

 Aparýcý  müəllimin  statusunun 
 saxlanýlmasý üçün     58.8%   10   41.2%  7   17

 Mentor statusunun  verilnəsi üçün  60.0%   15   40.0%  10   25

 Mentor statusunun  saxlanýlmasý 
 üçün        50.0%   15   50.0%  15   30

Müəllim tərəfindən sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun təkrarən saxlanıldığı hal-
da, bu maddənin birinci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş faiz göstəricisi dəyişdirilə bilər 
və bu da sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun saxlanılması üçün qanunvericiliklə 
nəzərdə tutulmuş müddət ərzində müəllim tərəfindən toplanılası kredit balların cə-
mində dəyişikliyə səbəb olmamalıdır.

 Maddə 4. Kredit balların bölgü prinsipi 

Sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi/saxlanılması üçün lazımi kredit 
ballar sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi/saxlanılması üçün qanun-
vericiliklə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində müəllim tərəfindən həyata keçirilmiş 
icbari fəallıqlar və əlavə işlər arasında bölünür.

 Maddə 5. Kredit balların hesablanması qaydası 

1.  Müəllim onun tərəfindən həyata keçirilmiş Gürcüstan qanunvericiliyi ilə 
nəzərdə tutulmuş fəallıqlara və əlavə iş fəaliyyətinə əsasən qiymətləndirilir.

2.  Baş müəllim statusunun verilməsi üçün təcrübəçi müəllim üçün icbari 
fəallıqların müvafiq kredit balları növbəti qaydada müəyyənləşdirilir: 
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 Baþ müəllimin statusunun verilməsi üçün təcrübəçi        Kredit ballar 
 müəllimlər üçün icbari fəallýqlar 

 Fənn imtahaný                10

 2 Dərsin aparýlmasý, onda müþahidəni müəllimin qiymətləndirmə 
 qrupu həyata keçirir                 4

 Müəllimin peşəkar bacarıqları üzrə Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli 
 Mərkəzi və ya başqa müəssisə tərəfindən təşkil edilmiş peşəkar inkişaf 
 kursunun keçilməsi. Başqa müəssisə tərəfindən həyata keçirilmiş peşəkar inkişaf 
 kursu akkreditə edilmiş Gürcüstan qanunvericiliyi ilə təyin edilən qayda 
 ilə olmalıdır.                 5

 Cəmi                   19

3.  Baş müəllimin statusunun saxlanılması üçün baş müəllim üçün icbari fəallığın 
müvafiq kredit balları növbəti şəkildə müəyyənləşdirilir:  

 Baş müəllim statusunun saxlanılması üçün baş         Kredit ballar 
 müəllim üçün icbari olan fəallıqlar

 2 dərsin keçilməsi, hansının müşahidəsini müəllimin qiymətləndirmə 
 qrupu həyata keçirir               4

 Dərsin aparılması, hansının müşahidəsini Qiymətləndirmə və İmtahanların 
 Milli Mərkəzi həyata keçirir              5

 Cəmi                    9

4. Aparıcı müəllim statusunun verilməsi üçün baş müəllim üçün icbari fəallıqların 
müvafiq kredit balları növbəti qaydada müəyyənləşdirilsin:

 Aparýcý müəllim statusunun verilməsi üçün baþ        Kredit ballar 
 müəllim üçün əlavə icbari fəallýqlar

 1 dərsin aparýlmasý, onda müþahidəni müəllimin qiymətləndirmə 
 qrupu həyata keçirir                2

 əxsi pedaqoji təcrübənin tədqiqi              2

  Cəmi                   4 

5.  Aparıcı müəllim statusunun verilməsi üçün icbari fəallıqlardan baş müəllim 
ümumilikdə 13 kredit bal toplamalıdır, bu da saxlanılma üçün lazımi kredit 
balların və əlavə icbari fəallıqların cəmidir. 

6.  Aparıcı müəllimin statusunun saxlanılması üçün aparıcı müəllim üçün lazımi 
fəallıqların müvafiq kredit balları növbəti qaydada müəyyənləşdirilir: 

 Aparıcı müəllimin statusunun saxlanılması          Kredit ballar 
 üçün aparıcı müəllim üçün icbari fəallıqlar

 5 model dərsi                 5

 Ümumtəhsil müəssisəsinin  tələbatlarının tədqiqi         3

 Müəllimin Pşəkar İnkişafı Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi 
 aktı ilə müəyyənləşdirilmiş kriterilərə uyğun dərs resursunun və ya resenziyalı 
 peşəkar ədəbiyyatın hazırlanması            2

  Cəmi                   10
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7. Mentor statusunun verilməsi üçün aparıcı müəllim üçün icbari fəallıqların 
müvafiq kredit balları növbəti qaydada müəyyənləşdirilir: 

 Mentor statusunun verilməsi üçün aparıcı müəllim         Kredit ballar 
 üçün əlavə icbari fəallıqlar

 5 model dərs                  5

  Cəmi                    5

8.  Mentor statusunun verilməsi üçün icbari fəallıqlardan aparıcı müəllim ümumi-
likdə 15 kredit bal toplamalıdır, bu da saxlanılma üçün lazımi kredit balların və 
əlavə icbari fəallıqların cəmidir. 

9.  Mentor statusunun saxlanılması üçün mentor üçün icbari fəallıqların müvafiq 
kredit balları növbəti qaydada müəyyənləşdirilir: 

 Mentor statusunun saxlanılması üçün mentor üçün icbari fəallıqlar     Kredit ballar 

 5 model dərsi                 5

 Müəllimin Peşəkar İnkişaf Milli Mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi 
 aktı ilə müəyyənləşdirilmiş kriterilərin müvafiq dərs resursunun və ya resenziyalı 
 peşəkar ədəbiyyatın hazırlanması              3

 Müəllimin peşəkar inkişafının fasilitatorluğu           2

 Müəllimin tələbatlarının qiymətləndirilməsi və onun əsasında müəllimlər üçün 
 peşəkar inkişaf tədbirlərinin aparılması           3

 Tələbələrin və ya müəllimin konsultasiyası            2

 Cəmi                     15

10. Sxemlə müəyyənləşdirilmiş statusun verilməsi/saxlanılması üçün, Gürcüstan 
qanunvericiliyi ilə təyin edilən müddət ərzində, baş müəllim/aparıcı müəllim/
mentor statusunun verilməsi üçün və mentor statusunun saxlanılması üçün, 
müvafiq müəllim bu maddənin 2-ci və 9-cu bəndləri ilə nəzərdə tutulmuş ic-
bari fəallıqlardan başqa, bu qoşmanın 3-cü maddəsinn birinci bəndi ilə nəzərdə 
tutulmiş əlavə iş fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmuş faiz göstəricisi çərçivəsində, 
bu maddənin 11-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş əlavə iş fəaliyyətinin siyahısın-
dan həyata keçiriləsi əlavə işi/işləri seçməlidir.

11. Baş müəllim/aparıcı müəllim/mentor statusunun verilməsi və mentor sta-
tusunun saxlanılması üçün həyata keçiriləsi əlavə iş fəaliyyətlərinin müvafiq 
kredit ballarıdır:

 Əlavə fəaliyyətlərin siyahýsý              Kredit bal

 Müəllimin qiymətləndirmə qrupuna   Müəllimin peşəkar inkişafının     3  
 üzvlük (mentordan başqa)     fasilitatorluğu üçün

           Müəllimin qiymətləndirmə qrupunun    1
           başqa üzvləri üçün 

  Peşəkar inkişaf məqsədilə keçirilmiş tədbirlərdə 
 (konfranslar, seminar) məruzəçi kimi iştirak etmək          1

 Ümumtəhsil müəssisəsi üçün müvafiq hesabatın 
 təqdim edilməsi ilə təsdiq edilən peşəkar inkişaf üçün staj         1
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 Müəllimin Peşəkar İnkişafının Milli 
 mərkəzinin direktorunun fərdi inzibati-hüquqi 
 aktı ilə müəyyənləşdirilmiş kriterilərin müvafiq 
 dərs resursunun yaradılması (aparıcı müəllim 
 və mentordan başqa)                1

 Müəllimin Peşəkar İnkişaf      Məqalənin hazırlanması 
 Milli Mərkəzinin direktorunun     (aparıcı müəllim və
 fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə      ya mentordan başqa)      1
 müəyyənləşdirilmiş kriterilərin
 müvafiq resenziyalı peşəkar       Metodiki ədəbiyyatın hazırlanması
 ədəbiyyatın hazırlanması       (aparıcı müəllim və ya mentordan başqa)  2

           Qrif verilmiş məktəb  
           dərsliklərinin hazırlanması     4

 Tələbələrin və ya müəllimin konsultasiyası 
 (yalnız baş müəllim üçün)               2

 Müəllimlərin Peşəkar İnkişafının Milli Mərkəzinin 
 treninq-modulunun müəllifliyi. Başqa müəssisə 
 tərəfindən təşkil edilmiş treninqin akkreditə edilmiş 
 treninq-moduluna müəlliflik               2

 Müəllimin peşəkar inkişafı məqsədilə, müəllimin 
 öz-özünüqiymətləndirməsi əsasında, müəllim tərəfindən
 ümumtəhsil müəssisəsinin müdiriyyətinin razılığı ilə, 
 Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi 
 tərəfindən təşkil edilmiş treninqin və ya başqa müəssisə         25  əlaqə saatı
 tərəfindən təşkil edilmiş akkreditə edilmiş treninqin keçilməsi       - 1 kredit bal

12. Bu maddənin 11-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş əlavə fəaliyyətdən başqa, baş 
müəllim/aparıcı müəllim/mentor statusunun verilməsi üçün və mentor sta-
tusunun saxlanılması üçün həyata keçiriləsi əlavə iş fəaliyyəti Gürcüstan təhsil 
və elm nazirinin fərdi inzibati-hüquqi aktı ilə müəyyənləşdirilmiş proqramlar-
da/layihələrdə iştirakdır, bunun üçün Gürcüstan təhsil və elm nazirinin fərdi 
inzibati hüquqi aktı ilə hər bir proqramda/layihədə iştirakın müvafiq kredit balı 
müəyyənləşdirilir.

13. Təcrübəçi müəllim üçün təcrübəçi müəllim statusu üçün Gürcüstan qanunveri-
ciliyi ilə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində həyata keçirilmiş əlavə fəaliyyətlərin 
müvafiq kredit balları baş müəllim statusunun verildiyindən sonra tanınır.

İZAHAT KARTOÇKASI
 « KREDIT BALLARIN ÇƏKI QAYDASININ, KREDIT BALLARIN 

BÖLGÜ PRINSIPLƏRININ VƏ KREDIT BALLARIN HESABLANMASI 
QAYDASININ TƏSDIQLƏNMƏSI HAQQINDA » GÜRCÜSTAN 

HÖKUMƏTININ QƏRAR LAYIHƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR 

 Gürcüstan Hökumətinin Qərar layihəsi haqqında

Təqdim edilən qərar layihəsi kredit balların çəki qaydasının, kredit balların bögü 
prinsiplərinin və kredit balların hesablanma qaydasının müəyyənləşdirilməsini 
nəzərdə tutur.
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Qərar layihəsinə əsasən,  müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı 
və karyera irəliləyişi sxemi ilə (irəlidə - sxem) müəyyənləşdirilmiş statusun ve-
rilməsi/saxlanılması üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində 
müəllim tərəfindən həyata keçirilən icbari fəallıqların və əlavə iş fəaliyyətinin 
qismlərinin bölgüsünün faiz və kəmiyyət göstəricisi təyin edilir.

Qərar layihəsinə uyğun olaraq, sxemlə müəyyənləşdirilmiş müəllimin statusunun 
verilməsi/saxlanılması üçün lazımi kredit ballar sxemlə müəyyənləşdirilmiş statu-
sun verilməsi/saxlanılması üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müddət ərzində 
müəllim tərəfindən həyata keçirilən icbari fəallıqlar və əlavə iş fəaliyyəti arasında 
bölünürlər. Müəllim onun tərəfindən həyata keçirilən Gürcüstan qanunvericiliyi ilə 
nəzərdə tutulan icbari fəallıqlara və əlavə iş fəaliyyətinə əsasən qiymətləndirilir.

Yuxarıda qeyd edilənlərdən əlavə, qərar layihəsi sxemlə müəyyənləşdirilmiş sta-
tusun verilməsi/saxlanılması üçün müəllim üçün icbari fəallıqlara və əlavə iş fəa-
liyyətinə  uyğun kredit balların miqdarını təyin edir. 

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi ilə yaranmış maliyyə-iqtisadi 
nəticələrinin hesablanması 

Qərar layihəsinin həyata keçirilməsi maliyyə vəsaitlərini tələb etmir, müvafiq ola-
raq maliyyə mənbəsinin göstərilməsini tələb etmir.

Qərar layihəsinin qəbul edilməsi büdcənin gəlir və xərclər hissələrinə təsir göstər-
mir, eləcə də dövlət büdcəsindən əlavə assiqnasiyaların ayrılmasına səbəb olmur.

Qərar layihəsi dövlət tərəfindən yeni maliyyə öhdəliklərinin götürülməsini nəzərdə 
tutmur.

 Qərar layihəsindən gözlənilən nəticələr

Təqdim edilən qərar layihəsi ümumtəhsil müəssisəsilərinə və onların müəl-
limlərinə təsir göstərəcəkdir. 
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 Qərar layihəsinin həyata keçirilmə müddətləri  

Qərar layihəsi hər hansı bir tapşırığı nəzərdə tutmur ki, onun həyata keçirilməsi 
vaxt tələb etsin.

 Qərar layihəsinin müəllifi və təqdimatçısı  
 
Qərar layihəsinin müəllifi  və təqdimatçısı “Dövlət komissiyasının yaradılması və 
onun qaydasının təsdiqlənməsi haqqında” Gürcüstan Hökumətinin 2015-ci il 20 
yanvar N5 qərarı ilə yaradılmış komissiyadır.
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STATISTIK MƏLUMATLAR
Cədvəl 1: Qeyri-gürcüdilli ictimai məktəblər, bölgələrə əsasən

 Region Azərbaycan Rus Erməni Cəmi

 Acarıstan    

 Tbilisi 1 2 1 4

 İmereti    

 Kaxeti 4 1  5

 Samsğe-Cavaxeti   4 96 100

 Kvemo Kartli  80 4 20 104

 Cəmi 85 11 117 213

 Region Gürc.- Gürc.- Gürc.- Gürc.- Gürc.- Rus- Azər.- Rus- Cəmi
  Azər. Rus Rus- Rus.- Erməni Erməni Erməni Azər.
    Azər.  Erməni 

 Acarıstan  6       6
 İmereti  1       1
 Kaxeti 6 3   1    10
 Tbilisi 1 13 1 1 1    17
 Sameqrelo-
 Zemo Svaneti  3       3

 Samsğe Cavaxeti   1  1 5 1   8
 Kvemo  Kartli 22 8   1  2 2 35
 Cəmi 29 35 1 2 8 1 2 2 80

 Azərbaycandilli  Ermənidilli  Rusdilli 
 müəllimlər müəllimlər müəllimlər

 3,301 2,933 1,208

 Cədvəl 3 Qeyri-gürcüdilli ictimai  məktəblərin/şöbələrin müəllimlərinin dil 
bölgüsü  

 Cədvəl 2: Qeyri-gürcüdilli şöbələr, bölgələrə əsasən
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FAYDALI INTERNET SƏHIFƏLƏR

http://www.mes.gov.ge Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi  

http://www.tpdc.ge Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi 

https://www.emis.ge Təhsilin İdarəetməsi üzrə məlumat sistemi  

http://www.eqe.ge Təhsil Keyfiyyətinin İnkişafə Milli Mərkəzi   

http://www.naec.ge Qiymətləndirmə və İmtahanlar Milli Mərkəzi  

http://www.rustaveli.org.ge Şota Rustaveli adına Milli-elmi Fond  

http://www.esida.ge Təhsil və Elmi İnfrastrukturun İnkişafı Agentliyi  

http://mandaturi.gov.ge Təhsil müəssisəsinin Mandatura Xidməti  

http://ncp.ge Milli Tədris Planlarının portalı  

http://mes.gov.ge/content.php?id=3928&lang=geo Milli azlıqların dillərində 
Milli Tədris planı 2011-2016-cı il (Azərbaycan, rus, erməni) 

http://mes.gov.ge/uploads/araqartuli.pdf  Qeyri-gürcüdilli məktəblər/şöbələr 
üçün 2014-2015-ci il üçün Milli Tədris planında dəyişikliklər

http://teacherjobs.ge Müəllimlərin vakansiyaları

http://www.mastsavlebeli.ge internet-qəzet mastsavlebeli.ge
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