
 

დანართი N1 

                      დამტკიცებულია: 
                                                        სსიპ  კოლეჯ ,,ბლექსის“  დირექტორის  

                                                                                   2021   წლის 20 აგვისტოს     №01-02/216     
ბრძანებით    

 
 

2021 წელს, სსიპ   კოლეჯ  ,,ბლექსის“ საშუალო  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 
(რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები)  

აპლიკანტთა  შეფასების ეტაპებისა და მეთოდების  
განსაზღვრის წესი 

 
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. წინამდებარე წესი განსაზღვრავს 2021 წელს, აპლიკანტთა შეფასების მეთოდებსა და 
ეტაპებს საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (ინტეგრირებული 
პროგრამები): 
1.1 სასტუმრო მომსახურება; 
1..2 კომპიუტერული ქსელი და სისტემები. 

2. შეფასების  შედეგების საფუძველზე გამოვლინდებიან შესაბამის  პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლების მქონე აპლიკანტები. 
 

მუხლი 2. შეფასებაში მონაწილეობის წინაპირობა 

 შერჩევის პროცესში მონაწილეობის უფლება აქვს განათლების მართვის საინფორმაციო 
სისტემაში, შესაბამის პროგრამა(ებ)ზე დაშვების წინაპირობის გათვალისწინებით, 
რეგისტრირებულ აპლიკანტს, რომელსაც აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან 
გათანაბრებული საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

 
მუხლი 3. შეფასების ფორმა და ეტაპები 
შეფასება კოლეჯის საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (რომელშიც 
ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები)   
ერთეტაპიანია და ტარდება მოტივაციური გასაუბრების ფორმით; 
 
 
მუხლი 4. შერჩევის კომისია,  მოტივაციურ გასაუბრებაზე აპლიკანტთა შეფასება 

1. აპლიკანტს მოტივაციური გასაუბრების თარიღს აცნობებს კოლეჯი, მართვის 
საინფორმაციო ბაზაში მითითებულ ტელეფონზე / ელექტრონულ ფოსტაზე. 

2. მოტივაციურ გასაუბრებას ატარებს კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული შერჩევის კომისია; 



 

3. მოტივაციურ გასაუბრებაზე აპლიკანტის შეფასდება ქულათა სისტემით. 
მაქსიმალური შეფასებაა 100 ქულა.  

4. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს მაქსიმალური შეფასების 25%-ს. 
აპლიკანტი, რომელიც ვერ გადალახავს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს, ვერ 
ჩაირიცხება პროგრამაზე (თუნდაც თავისუფალი ადგილები დარჩეს); 

5.  შერჩევის კომისია აპლიკანტს აფასებს წინამდებარე წესის №1 დანართის სახით 
წარმოდგენილი  შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად; 

6. მოტივაციური გასაუბრების შეფასების კრიტერიუმების კოეფიციენტები და 
შეწონილი ქულებია: 
6.1 ინტეგრირებულ პროგრამაზე სწავლის მოტივაცია და მზაობა - კოეფიციენტი 4 

(შეწონილი ქულა -16) 
6.2 პროფესიული ცნობისმოყვარეობა - კოეფიციენტი  2 (შეწონილი ქულა -  8); 
6.3 ინფორმაცია პროფესიის შესახებ - 3 (შეწონილი ქულა - 12); 
6.4 მსგავსი სამუშაოების შესრულებით დაინტერესება - 2 (შეწონილი ქულა - 8); 
6.5 პროფესიასთან დაკავშირებული ღირებულებები და პიროვნული 

მახასიათებლები - 1  (შეწონილი ქულა - 4); 
6.6 პროფესიის დაუფლებასთან დაკავშირებული მიზნები - 3 (12 ქულა); 
6.7 კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები - 1 (4 ქულა). 

7. მეთოდოლოგიის შესაბამისად (დანართი N2), შეფასების ჯამური 64 ქულა 
შეესაბამება  საბოლოო შეფასების 100 ქულას (%); 

8. შეფასების პროცესის გამჭვირვალობისა და სანდოობის მიზნით კომისიის წევრებს 
შეფასება შეაქვთ შესაბამის ელექტრონულ ფორმაში  - პორტალზე. ელექტრონული 
პლატფორმა თავად კრებს თითოეული კომისიის წევრის შეფასებას და აჯამებს 
აპლიკანტის ჯამურ ქულას, რომელიც ავტომატურად აისახება მონაცემთა ბაზაში. 

9. მოტივაციური გასაუბრება მიმდინარეობს კოლეჯში, პირისპირ ფორმატში. 
აუცილებლობის შემთხვევაში (მათ შორის, პანდემიით გამოწვეული სხვადასხვა 
შეზღუდვის პირობებში), შესაძლებელია,  მოტივაციური გასაუბრების ჩატარება 
დისტანციური კომუნიკაციის ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით; 

10. აპლიკანტთა შეფასებები, რეიტინგული სიების სახით, კოლეჯს 
გადმოეგზავნება  ჩარიცხვის წესით დადგენილ ვადებში. შეფასებები ასევე აისახება 
მართვის საინფორმაციო სისტემაში  თითოეული აპლიკანტის პირად პროფილში. 

 
 
მუხლი 5. შეფასებაში მონაწილე აპლიკანტთა  უფლება- მოვალეობები 

1. აპლიკანტი უფლებამოსილია იცნობდეს შეფასების კრიტერიუმებს, რისთვისაც 
კოლეჯი შეფასების წესს განათავსებს საინფორმაციო დაფაზე, კოლეჯის ვებ-
გვერდსა და სოციალურ ქსელში; 

2. შეფასებაში მონაწილე აპლიკანტი ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს  
შეფასებაზე და  თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
აპლიკანტი არ დაიშვება შეფასებაზე, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის 
გარეშე; 



 

3. აპლიკანტი უფლებამოსილია, მოითხოვოს შეფასების თარიღის შეცვლა, საპატიო 
გარემოებების არსებობისას, (შესაბამისი გარემოებების დამადასტურებელი 
დოკუმენტის საფუძველზე);  

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, აპლიკანტმა უნდა 
მიმართოს კოლეჯს, შეფასების თარღამდე არაუგვიანეს 2 დღით ადრე. 
შესაძლებელია, აპლიკანტი ჩაერთოს შეფასებაში დისტანციური კომუნიკაციის 
პლატფორმის გამოყენებით. კოლეჯი, შეფასების დღეს,  აპლიკანტს მიაწოდებს 
საკომუნიკაციო ბმულს (Zoom პლატფორმა). 

5. გასაუბრების პროცესში დისტანციურად ჩართვის შემთხვევაში აპლიკანტი 
ვალდებულია უზრუნველყოს ვიდეოჩართვა. 

6. კოლეჯი იხსნის პასუხისმგებლობას თუ აპლიკანტი მისი მხრიდან ტექნიკური 
გაუმართაობის გამო ვერ მოახერხებს შეფასების პროცესში დისტანციურად 
ჩართვას; 

7. შერჩევის კომისიის წევრი, შესაბამისი გარემო - პირობების გათვალისწინებით, 
უფლებამოსილია დისტანციურად ჩაერთოს კომისის მუშაობაში და უზრუნველყოს 
ელექტრონულ პლატფორმაზე აპლიკანტის შეფასებების ასახვა. 

 

 
(შეფასები მეთოდოლოგია წარმოდგენილია  საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ და კოლეჯი 

მადლობას უხდის ორგანიზაციას მხარდაჭერისათვის) 
 



  2021 წელს სსიპ კოლეჯ „ბლექსის“  
საშუალო  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე   

 (რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები)  
აპლიკანტთა  შეფასების ეტაპებისა და მეთოდების  განსაზღვრის წესის   

დანართი №1   

 
 
 

 
 
    

 
აპლიკანტის შეფასების კრიტერიუმები                                                                                                                       

 
 

აპლიკანტის        სახელი, გვარი: _______________________________ 
    

1. ინტეგრირებულ პროგრამაზე სწავლის მოტივაცია და მზაობა 
აპლიკანს გაცნობიერებული და ინფორმირებული 
გადაწყვეტილება აქვს მიღებული ინტეგრირებულ პროგრამაზე 
ჩაბარებასთან დაკავშირებით: ის ფლობს საფუძვლიან 
ინფორმაციას ინტეგრირებული პროგრამების მიზნებისა და 
შედეგების შესახებ, ფლობს ინფორმაციას პროგრამის 
ხანგრძლივობისა და სასწავლო გრაფიკის შესახებ, იცის, 
დაახლოებით რომელი სასკოლო საგნების სწავლება მოუწევს 
პროგრამის ფარგლებში და სრულიად გამოთქვამს მზაობას, 
პროფესიის მიღების პარალელურად დაეფლოს სრულ ზოგად 
განათლებას და აღნიშნული მიზნის მისაღწევად მზად არის 3 
წლიანი პროგრამის გავლისთვის. აპლიკანტი ასაბუთებს, რაში 
გამოიყენებს სამომავლოდ პროფესიის დიპლომთან ერთად 
სრული ზოგადი განათლების ატესტატთან გათანაბრებულ 
დიპლომს. 

4 3 2 1 0 

აპლიკანტი არ ფლობს ინფორმაციას ინტეგრირებული 
პროგრამის შესახებ და მისი გადაწყვეტილება პროგრამაზე 
ჩაბარებასთან დაკავშირებით გაუცნობიერები და 
არაინფორმირებულია. აპლიკანტი ვერ ხვდება, რა განსხვავებაა 
ინტეგრირებულ და სხვა ტიპის პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამას შორის. არ იცის, რა სასკოლო 
საგნების გავლა მოუწევს პროგრამის ფარგლებში და რა 
ხანგრძლივობის არის პროგრამა. აპლიკანტი არ ფლობს 
ინფორმაციას, რა ტიპის დიპლომს მიიღებს პროგრამის 
დასრულების შემდეგ და შესაბამისად, ვერ ასაბუთებს, რაში 
გამოიყენებს მომავალში პროფესიის დიპლომთან ერთად 
მიღებულ ატესტატს. აპლიკანტი არ/ვერ გამოხატავს მზაობას, 
დაუთმოს დრო და ენერგია 3 წლიან პროგრამას. 

2. პროფესიული ცნობისმოყვარეობა 
კანდიდატს აქვს რელევანტური განათლება. გამოირჩევა სამიზნე 
პროფესიასთან შესაბამისი საგნებისადმი / საკითხებისადმი 
ინტერესით, იჩენს ინიციატივას; იცის  როგორ უნდა მოიძიოს 
ინფორმაცია მისთვის საინტერესო პროფესიული საკითხების 
შესახებ; საჭიროების შემთხვევაში, ამ ინფორმაციის სანდოობისა 
და რელევანტურობის შეფასება შეუძლია.   

4 3 2 1 0 

კანდიდატს არ აქვს რელევანტური განათლება.  პროფესიასთან 
დაკავშირებული საგნების მიმართ განსაკუთრებული 
ინტერესით არ გამოირჩეოდა. პროფესიულ 
ცნობისმოყვარეობას არ ავლენს. 



  2021 წელს სსიპ კოლეჯ „ბლექსის“  
საშუალო  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე   

 (რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები)  
აპლიკანტთა  შეფასების ეტაპებისა და მეთოდების  განსაზღვრის წესის   

დანართი №1   
3. ინფორმაცია პროფესიის შესახებ 

აპლიკანტი  ფლობს ამომწურავ ინფორმაციას პროფესიის 
შემდეგი ასპექტების შესახებ: სამუშაოს მოცულობა, სამუშაოს 
ტიპი, სამუშაო გარემო, ფუნქცია-მოვალეობები, დასაქმების 
შესაძლებლობები, სამუშაოს დადებითი მხარეები და 
სირთულეები, ანაზღაურება.   

4 3 2 1 0 

აპლიკანტი არ  ფლობს  ინფორმაციას პროფესიის შემდეგი 
ასპექტების შესახებ: სამუშაოს მოცულობა, სამუშაოს ტიპი, 
სამუშაო გარემო, ფუნქცია-მოვალეობები, დასაქმების 
შესაძლებლობები, სამუშაოს დადებითი მხარეები და 
სირთულეები, ანაზღაურება.   

4.  მსგავსი სამუშაოების შესრულებით დაინტერესება 
აპლიკანტი ავლენს ინტერესს პროფესიისადმი, შესაბამისად, მას 
აქვს პროფესიისთვის დამახასიათებელი სამუშაოების 
შესრულების გამოცდილება (ფორმალურად ან 
არაფორმალურად). მან იცის, რომელი ძირითადი სამუშაო 
იარაღები/ტექნიკა/აღჭურვილობა გამოიყენება პროფესიაში და 
აქვს მათი გამოყენების მინიმალური გამოცდილება მაინც. 

4 3 2 1 0 

კანდიდატი არ ავლენს ინტერესს პროფესიისადმი, 
შესაბამისად, მას არ შეუსრულებია პროფესიისთვის 
დამახასიათებელი სამუშაოები, არ ფლობს ინფორმაციას ამ 
სამუშაოებისა და ძირითადი 
იარაღების/ტექნიკის/აღჭურვილობის შესახებ. 

5. პროფესიასთან დაკავშირებული ღირებულებები და პიროვნული მახასიათებლები 

კანდიდატს კარგად აქვს გააზრებული პროფესიის ძირითადი 
ღირებულება/დანიშნულება როგორც ლოკალურ 
(თემის/სოფლის/ქალაქის), ასევე ეროვნულ 
(ქვეყნის/საზოგადოების) კონტექსტში. აცნობიერებს საკუთარ 
წვლილს პროფესიის განვითარებაში. აპლიკანტის  
ღირებულებები და თვისებები პროფესიასთან თავსებადია. 
აპლიკანტის პასუხები მეტყველებს მის გააზრებულ არჩევანზე. 

4 3 2 1 0 

კანდიდატს არ აქვს გააზრებული პროფესიის ძირითადი 
ღირებულება/დანიშნულება და თავისი როლი ამ პროფესიაში;  
არ აქვს ნაფიქრი საკუთარი მახასიათებლების პროფესიასთან 
შესაბამისობაზე; ინტერვიუს განმავლობაში არ გამოუვლენია 
პროფესიასთან თავსებადი ღირებულებები; მისი პასუხები 
მეტყველებს იმაზე, რომ კოლეჯში ჩაბარების გადაწყვეტილება 
არ აქვს გააზრებული. 

6. პროფესიის დაუფლებასთან დაკავშირებული მიზნები 
აპლიკანტი დაინტერესებულია პროფესიის შესწავლით. 
გაცნობიერებული აქვს თუ რატომ სურს ამ პროფესიის 
დაუფლება, როგორ და რაში გამოიყენებს არა მარტო 

პროფესიას, არამედ მასთან დაკავშირებულ ცოდნასა თუ უნარ-
ჩვევებს; ჩამოყალიბებული აქვს კონკრეტული მოლოდინი 
პროფესიის მიმართ და მკაფიოდ აქვს გაცნობიერებული 

საკუთარი ადგილი და როლი პროფესიაში. 

4 3 2 1 0 

აპლიკანტი არ ავლენს ინტერესს პროფესიისადმი; არ აქვს 
მკაფიო მოლოდინი პროფესიის მიმართ; არ აქვს 
გაცნობიერებული პროფესიასთან დაკავშირებული დადებითი 
მხარეები ან სირთულეები;  არ აქვს პროფესიასთან 
დაკავშირებული სამომავლო გეგმები და ვერ აანალიზებს 
საკუთარ ადგილსა და როლს ამ პროფესიაში. 

7. კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები 
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საშუალო  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე   

 (რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები)  
აპლიკანტთა  შეფასების ეტაპებისა და მეთოდების  განსაზღვრის წესის   

დანართი №1   

 

ინტერვიუს განმავლობაში აპლიკანტი ავლენს კარგ 
საკომუნიკაციო უნარებს; მისი საუბრის მანერა არის მკაფიო და 
დამაჯერებელი;  საუბრობს გასაგებად და ამომწურავად  
აყალიბებს თავის სათქმელს; კომისიის წევრებთან ინფორმაციის 
გაცვლის დროს არის ლოგიკური, თანმიმდევრული და 
კონტექსტს მორგებული. მეტყველებასთან დაკავშირებული 
სირთულეების შემთხვევაში,  ახერხებს ჟესტიკულაციით, 
ემოციებითა ან/და წერილობითი ფორმით მოსაუბრესთან 
კონტაქტს და  სათქმელის გადმოცემას – მისი სხეულის ენა 
ადეკვატურია. კანდიდატი ყურადღებით უსმენს კომისიის 
წევრებს, ადეკვატურად რეაგირებს კითხვებზე, უთმობს დროს 
მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გაანალიზებას; უსვამს 
მათ დამაზუსტებელ  კითხვებს საკითხში უკეთ გასარკვევად და 
არ აწყვეტინებს საუბარს შეუფერებელ დროს; იქცევა 
თავაზიანად. 

4 3 2 1 0 

კანდიდატს უჭირს სათქმელის ჩამოყალიბება; კომისიის 
წევრებთან ინფორმაციის გაცვლის დროს არის ალოგიკური და 
დაბნეული, აცდენილია კონტექსტს. მეტყველებასთან 
დაკავშირებული შეფერხებების შემთხვევაში, ის ვერც 
ემოციურად, ვერც ჟესტიკულაციითა და ვერც წერილობით ვერ 
ახერხებს საკუთარი სათქმელის მსმენელისთვის გადაცემას; არ 
ამყარებს თვალებით კონტაქტს, სხეულის ენა 
არადამაკმაყოფილებელია. კანდიდატი არ უსმენს კომისიის 
წევრების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. არის ჩუმად, უსვამს 
მათ არაადეკვატურ კითხვებს ან აწყვეტინებს საუბარს 
შეუფერებელ დროს; მისალმება-დამშვიდობების დროს არ 
იჩენს თავაზიანობას. 

 
კომისიის წევრი: 
 
 
 
___________________________________________                                                                                                ___________________________________________ 

სახელი, გვარი                                                                                                                                                                                                                                                                                           ხელმოწერა 

  



1. ინტეგრირებულ 
პროგრამაზე 

სწავლების მზაობა

2. პროფესიული 
ცნობისმოყვარეობა

3. ინფორმაცია 
პროფესიის შესახებ

4. მსგავსი 
სამუშაოების 
შესრულების 

გამოცდილება

5. პროფესიასთან 
დაკავშირებული 

ღირებულებები და 
პიროვნული 

მახასიათებლები

6. პროფესიის 
დაუფლებასთან 
დაკავშირებული 

მიზნები

7. კომუნიკაციური 
უნარ-ჩვევები

1 4 4 4 4 4 4 4
2
3
4
5

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
16,0 8,0 12,0 8,0 4,0 12,0 4,0

აპლიკანტის საბოლოო შეფასება 100,0 ქულა

საშუალო ქულა:

კომისიის წევრები:

მოტივაციური გასაუბრება

პროცენტული წილი:

შეწონილი ქულა:
ჯამური ქულა: 64,0

100,0%

  2021 წელს სსიპ კოლეჯ „ბლექსის“ 
საშუალო  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  

 (რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების 
საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები) 

აპლიკანტთა  შეფასების ეტაპებისა და მეთოდების  
განსაზღვრის წესის  

დანართი №2  

შეფასების მეთოდოლოგია  - საშუალო პროფესიული ( ინტეგრირებული)  საგანმანათლებლო პროგრამისათვის      
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