
             

 
დანართი N1 

                      დამტკიცებულია სსიპ კოლეჯ „ბლექსის“ დირექტორის 

2021 წლის 25 აგვისტოს N01-02/222 ბრძანებით 

 

 

სსიპ   კოლეჯ  ,,ბლექსის“  მეფუტკრეობის დუალურ პროგრამაზე    აპლიკანტთა   
შეფასების  ეტაპებისა და   მეთოდების 

 განსაზღვრის წესი 
 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. წინამდებარეე წესი განსაზღვრავს აპლიკანტების შეფასებისა მეთოდებსა და ეტაპებს  
მეფუტკრეობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლის სავალდებულო პროფესიული 
მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 50%-ზე მეტი მიიღწევა რეალურ 
სამუშაო გარემოში. 

2. შეფასების შედეგების საფუძველზე, გამოვლინდება აპლიკანტები, ვინც მოიპოვა  
მეფუტკრეობის დუალურ პროგრამაზე სწავლის უფლებას. 
 

მუხლი 2. შერჩევაში მონაწილეობის წინაპირობა 

კოლეჯის მიერ ორგანიზებულ შეფასებაში  მონაწილეობის უფლება აქვს განათლების 
მართვის საინფორმაციო სისტემაში პროგრამაზეპროგრამებზე დაშვების წინაპირობის 
გათვალისწინებით რეგისტრირებულ აპლიკანტს, რომელსაც აქვს საქართველოში გაცემული 
ან მასთან გათანაბრებული მინიმუმ საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

 
მუხლი 3.  შეფასების ფორმა და ეტაპები 

1. პროგრამაზე აპლკანტთა შეფასების ფორმა ორეტაპიანი და მოიცავს: 
1.1 პირველი ეტაპი - პრაქტიკული სამუშაო  „შემთხვევების ანალიზი“ (Case Study ); 
1.2 მეორე ეტაპი - მოტივაციური გასაუბრება.  

2. შეფასების პროცესს უზრუნველყოფს კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალურ - 
ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული კომისია; 

3. შეფასების პროცესი ჩატარდება კოლეჯში, საამისოდ გამოყოფილ გარემოში. 
 
 
  მუხლი 4. შეფასების პროცესი და  მეთოდები  

1. შერჩევის კომისია შედგება არანაკლებ 3  წევრისაგან, რომლის შემადგენლობაში შედიან: 
კომისიის თავმჯდომარე, წევრები და მდივანი; 

2. აპლიკანტი შეფასდება ქულათა  სისტემით: 
 პრაქტიკული სამუშაო „შემთხვევების ანალიზი“  (Case Study ) – 100 ქულა; 
 მოტივაციური გასაუბრება - 100 ქულა. 



             

 
3. პრაქტიკული სამუშაო „შემთხვევების ანალიზის“  (Case Study ) ჩატარდება  №1 დანართის 

შესაბამისად; 
4. პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზის  (Case Study) - მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი შეადგენს - 15% -ს. აპლიკანტი, რომელიც ვერ გადალახავს მინიმალური კომპეტენციის 
ზღვარს, კარგავს პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას; 

5. აპლიკანტი მოტივაციურ  გასაუბრებას გადის კომისიის წევრ დამასქმებლებთან; 
6. მოტივაციური გასაუბრების შეფასების კრიტერიუმები წარმოდგენილია №2 დანართის სახით; 
7. მოტივაციური გასაუბრების შეფასების კრიტერიუმების კოეფიციენტებია: 

7.1 დუალურ პროგრამაზე სწავლის მოტივაცია და მზაობა -  3 (24 ქულა); 
7.2 პროფესიული ცნობისმოყვარეობა - 1 (4 ქულა); 
7.3 ინფორმაცია პროფესიის შესახებ - 2 (8 ქულა); 
7.4 მსგავსი სამუშაოების შესრულებით დაინტერესება - 1  (4 ქულა); 
7.5 პროფესიასთან დაკავშირებული ღირებულებები და პიროვნული 

მახასიათებლები - 1  (4 ქულა); 
7.6 პროფესიის დაუფლებასთან დაკავშირებული მიზნები - 2 ( 8 ქულა); 
7.7 კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები - 1 ( 4 ქულა); 
7.8 ორგანიზაციასთან თავსებადობა - 3 ( 12 ქულა); 

8. მეთოდოლოგიის შესაბამისად ჯამური 56 ქულა შეესაბამება  შეფასების 100 ქულას (%), 
თანახმად №3 დანართისა; 

9.  მოტივაციური გასაუბრების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს მაქსიმალური 
შეფასების  25%-ს. აპლიკანტი, რომელიც ვერ გადალახავს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს, 
კარგავს პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას; 

10. კომისია შეფასების შედეგების საფუძველზე გამოავლენს იმ აპლიკანტებს, ვინც გადალახა 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი,  მოიპოვა   უპირატესობა თითოეული კომპანიის კვოტის 
ფარგლებში; 

11. მოტივაციური გასაუბრების დასრულების შემდეგ, კომისიის კომისიის მდივანი ასახავს 
აპლიკანტთა შეფასებას შეფასების ოქმში; 

12.  აპლიკანტის საბოლოო შეფასების ოქმი ფორმდება პრაქტიკული სამუშაო „შემთხვევების 
ანალიზის“ (Case Study) შეფასების შედეგების კოლეჯში წარმოდგენიდან 2 დღის ვადაში. 
საბოლოო შედეგების საფუძველზე  დგება რეიტინგული სია, რომელსაც ამტკიცებს კოლეჯის 
დირექტორი; 
 
 
მუხლი 5.  შერჩევაში მონაწილე აპლიკანტთა  უფლება -  მოვალეობები 

1. აპლიკანტი უფლებამოსილია იცნობდეს კომისიის მიერ მისი შეფასების წესს/შეფასების 
კრიტერიუმებს; 

2. აპლიკანტი უფლებამოსილია ფლობდეს ზუსტ ინფორმაციას პარტნიორების თაობაზე; 
3. შეფასების პროცესში მონაწილე აპლიკანტი ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს  

შეფასებაზე და  თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე, აპლიკანტი შეფასებაზე არ დაიშვება. 

4. შეფასებაზე გამოუცხადებლობა აპლიკანტს ართმევს უფლებას, მოითხოვოს  სხვა დღეს 
შეფასება, გამოუცხადებლობის მიზეზის მიუხედავად. 
 
 
 



             

 
მუხლი 6.  პარტნიორებთან აპლიკანტთა გადანაწილების წესი 

1. აპლიკანტთა გადანაწილება კომპანიებში ხორციელდება კომპანიების მიერ  აპლიკანტების  
ინდივიდუალური შეფასებების     გათვალისწინებით, მათ მიერ მოცემული პერიოდისათვის 
გამოყოფილი კვოტის ფარგლებში. 

2. შერჩევის ქულების საფუძველზე კომპანია ახორცილებს  შერჩევაში მონაწილე აპლიკანტების 
სარეიტინგო ნომრის  მინიჭებას; 

3.  თუკი ერთ და იმავე აპლიკანტს ირჩევს რამდენიმე პარტნიორი გადაწყვეტილებას ღებულობს 
აპლიკანტი. გადაწყვეტილება ეფუძნება შერჩევის პროცესის დაწყებამდე აპლიკანტის მიერ 
წინასწარ შევსებულ კომპანიათა შერჩევის რანჟირების დოკუმენტს   (დანართი №4), ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში. 
 

      

      

 



 
სსიპ   კოლეჯ  ,,ბლექსის“  მეფუტკრეობის დუალურ პროგრამაზე     

აპლიკანტთა   შეფასების  ეტაპებისა და   მეთოდების 
 განსაზღვრის წესის 

დანართი №1 

 

პრაქტიკული სამუშაო „შემთხვევების ანალიზის“ (Case Study ) ჩატარების 
პროცედურა 

 (მეთოდოლოგია წარმოდგენილია  საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ და კოლეჯი მადლობას 
უხდის ორგანიზაციას მხარდაჭერისათვის) 

 

1. პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზის მეთოდის მიზანია გამოარკვიოს, 
რამდენად შეუძლია დარგთან დაკავშირებული მოცემულობის პირობებში აპლიკანტს 
ინფორმაციით ოპერირება და ისეთი ზოგადი უნარების დემონსტრირება, როგორიცაა: 
განსჯა და გადაწყვეტილების მიღება, წაკითხული ტექსტის გააზრება, დაკვირვება და 
შეფასება, პრობლემის გადაჭრა და ა.შ.; 

2. პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზის  (Case Study) მეთოდის 
ადმინისტრირება სტუდენტთა შეფასების პროცეში წარიმართება ონლაინ ფორმატში, 
სპეციალურად შემუშავებული ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით (გამოცდის 
ხანგრძლივობა - 90 წუთი); 

3. პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ელექტრონული ბუკლეტის შეუფერხებლად 
ადმინისტრირებისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება გამოყოფს 
შეფასების პროცესის ადმინისტრატორს და IT  სპეციალისტს; 

4. შეფასების პროცესის ადმინისტრატორის მოვალეობას წარმოადგენს აპლიკანტთა 
სწორად განთავსება მათთვის განკუთვნილ კომპიუტერულ მოწყობილობასთან და 
ადმინისტრირების პროცესის თვალყურის დევნება; 

5.  IT სპეციალისტის ფუნქციაა, შეფასების დღემდე საფუძვლიანად შეამოწმოს 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების კომპიუტერული ტექნიკა და 
ინტერნეტის ქსელი, რათა ადმინისტრირების პროცესში მაქსიმალურად აიცილოს 
თავიდან შესაძლო ტექნიკური ხარვეზები.  
 

1. პრაქტიკული სამუშაო „შემთხვევების ანალიზის“ მეთოდის ადმინისტრირებამდე 
კოლეჯის შეფასების პროცესის ადმინისტრატორს ევალება:  

 
 შეფასების პროცესის ადმინისტრირებამდე ელექტრონულ ბაზაში გადაამოწმოს 

პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტები და შეჯერდეს საბოლოო სიაზე; 
 შეფასების პროცესის ადმინისტრებამდე 5 დღით ადრე დაუკავშირდეს 

პროგრამაზე დარეგისტრირებულ ყველა აპლიკანტს და დარწმუნდეს, რომ ყველა 
მათგანი ინფორმირებულია შეფასების თარიღების შესახებ;  



 
 დარწმუნდეს, რომ პროგრამაზე დარეგისტრირებულ ყველა აპლიკანტმა იცის 

კოლეჯის  მისამართი და მანამდე მისასვლელი გზა;  
 შეფასების პროცესის ადმინისტრირებამდე ერთი დღით ადრე დაუკავშირდეს 

პროგრამაზე დარეგისტრირებულ ყველა აპლიკანტს და შეახსენოთ შერჩევაზე 
გამოცხადების დრო, მისამართი და ელექტრონულ ბუკლეტზე მუშაობის 
ხანგრძლივობა;  

 იმ შემთხვევაში, თუ პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზის 
ადმინისტრირების დრო აპლიკანტს ემთხვევა შეფასების სხვა მეთოდს, იმავე ან 
სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, შეფასების 
ადმინისტრატორმა უნდა სთხოვოს აპლიკანტს, დაუკავშირდეს შეფასების 
მეთოდზე პასუხისმგებელ პირს და სთხოვოს შეფასების დროის გადატანა, რადგან 
პრაქტიკული  სამუშაო შემთხვევების ანალიზის მეთოდი ელექტრონული 
ფორმატისაა და მისი გადატანა მიმდინარე წელს, პილოტირების რეჟიმში, ვერ 
ხერხდება; 

 შეფასების ადმინისტრირებამდე IT სპეციალისტთან ერთად მოაწესრიგოს 
კომპიუტერული ოთახი და დარწმუნდეს, რომ აპლიკანტებისთვის 
უზრუნველყოფილია მშვიდი და კომფორტული სამუშაო სივრცე. ასევე, 
გაითვალისწინოს COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის გავრცელების 
წინააღმდეგ არსებული რეკომენდაციები; 

 იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკატთა რაოდენობა დიდია და ვერ ხერხდება მათი 
განთავსება ერთ კომპიუტერულ ოთახში, ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
სპეციალისტთან ერთად უნდა უზრუნველყოს სხვა ოთახი, რათა პროგრამაზე 
რეგისტრირებულმა ყველა აპლიკანტმა შეძლოს ელექტრონულ ბუკლეტზე 
მუშაობის ერთობლივად დაწყება.  

 
 

2. შეფასების ადმინისტრირების დღე 
 
 კონკურსის დღეს, შეფასების პროცესის ადმინისტრატორმა კიდევ ერთხელ უნდა 

გადაამოწმოს, ინფორმირებულია თუ არა ყველა აპლიკანტი გასაუბრების 
თარიღის, გასაუბრების ადგილისა და მისამართის შესახებ. ადმინისტრატორმა 
თან უნდა იქონიოს აპლიკანტთა სია, სადაც აღნიშნავს გამოცხადდა თუ არა 
პროგრამაზე დარეგისტრირებული ყოველი აპლიკანტი შეფასების ეტაპზე. 

 პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზის მეთოდის ადმინისტრირების 
დღეს კოლეჯის  შეფასების პროცესის ადმინისტრატორს ევალება:  

 აპლიკანტების მოსვლამდე დარწმუნდეს, რომ კომპიუტერული ოთახი 
მოწესრიგებულია და სივრცეში შექმნილია მშვიდი და კომფორტული სამუშაო 
გარემო; 

 აპლიკანტების მოსვლამდე თან იქონიოს მეფუტკრეობის დუალურ 
დარეგისტრირებული აპლიკანტების სია, რათა გადაამოწმოს რომელი აპლიკანტი 
გამოცხადდა შერჩევაზე და რომელი - არა;  

 კეთილგანწყობით დახვდეს შერჩევაზე მოსულ ყველა აპლიკანტს და 
ელექტრონულ ბუკლეტზე მუშაობის დაწყებამდე განათავსოს ისინი კომფორტულ 



 
გარემოში, პანდემიის გავრცელების წინააღმდეგ შემუშავებული რეკომენდაციების 
სრული დაცვით;  

 შეფასების პროცესის ადმინისტრირებამდე, გადაამოწმოს აპლიკანტების 
მონაცემები და დარწმუნდეს, რომ შერჩევაზე მოსულია მეფუტკრეობის 
პროგრამაზე დარეგისტირებული აპლიკანტები;  

 ელექტრონულ ბუკლეტზე მუშაობის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე აპლიკანტებს 
შეუძღვეს შესაბამის კომპიუტერულ ოთახში და განათავსოს ისინი მათთვის 
განკუთვნულ კომპიუტერთან;  

 კოლეჯის IT სპეციალისტის დახმარებით დარწმუნდეს, რომ ყველა კომპიუტერში 
გახსნილია მეთოდის ადმინისტრირების მხარდამჭერი ელექტრონული სისტემა და 
ყველა აპლიკანტმა იცის როგორ შევიდეს პლატფორმაზე, მუშაობის დასაწყებად;  

 ელექტრონულ ბუკლეტზე მუშაობის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე 
წაიკითხოს შემუშავებული ადმინისტრირების სცენარი (წარმოდგენილია ქვევით), 
რათა ყველა აპლიკანტი თანაბარ ინფორმაციას ფლობდეს მეთოდის შესახებ და 
თითოეული მათგანი თანაბარ და სამართლიან მდგომარეობაში ჩააყენოს. 
დაუშვებელია, ადმინისტრატორმა საკუთარი სიტყვებით გადმოსცეს სცენარში 
წარმოდგენილი შინაარსი, რადგან შესაძლებელია რამე მნიშვნელოვანი საკითხი 
გამორჩეს და ამით არათანაბარ სიტუაციაში ჩააყენოს ამ და სხვა პროფესიული 
საგანმანათლებლო დაწესებულების აპლიკანტები, სადაც პარალელურად 
მიმდინარეობს ბუკლეტზე მუშაობა. აღნიშნულის თავიდან ასაცილებლად, 
აუცილებელია ადმინისტრატორმა მოიმარჯვოს მომზადებული სცენარი და 
ნათლად და გასაგებად წაუკითხოს აპლიკანტებს. დარწუნდეს, რომ ყველა 
აპლიკანტი ყურადღებით ისმენს სცენარს; 

 სცენარის წაკითხვის შემდეგ, ადმინისტრატორმა IT სპეციალისტთან ერთად 
აპლიკანტებს ნათლად უნდა აუხსნან პლატფორმის გამოყენების ინსტრუქცია; 

 სცენარისა და პლატფორმის გამოყენების ინსტრუქციების გაცნობის შემდეგ, 
წინასწარ შეთანხმებულ დროს ადმინისტრატორი მოუწოდებს აპლიკანტებს 
შეიყვანონ პლატფორმაში მათი მაიდენტიფირირებელი ინფორმაცია და დაიწყოს 
ელექტრონულ ბუკლეტზე მუშაობა;  

 რწმუნდება, რომ ყველა აპლკანტმა სწორად შეიყვანა ელექტრონულ პლატფორმაზე 
მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია და ყველა მათგანთან გაიხსნა ელექტრონული 
ბუკლეტი; 

 შეფასების პროცესის ადმინისტრირებისას უზრუნველყოფს სამუშაო სივრცეში 
მშვიდ და კომფორტულ გარემოს, რათა აპლიკანტებმა ხელი არ შეუშალონ 
ერთმანეთს და თითოეულ მათგანს მიეცეს საკუთარი შესაძლებლობების 
რეალიზების საშუალება;  

 დაუშვებელია, შეფასების პროცესის ადმინისტრატორმა უპასუხოს აპლიკანტის 
კითხვებს ელექტრონული ბუკლეტის შინაართან დაკავშირებით. აპლიკანტი 



 
რეაგირებს მხოლოდ ტექნიკურ კითხვებზე და საჭიროების შემთხვევაში, 
დახმარებას სთხოვს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტს;  

 იმ შემთხვევაში, თუ კონკრტულ აპლიკანტს ბუკლეტზე მუშაობისას შეექმნა 
ტექნიკური პრობლემა, შეფასების პროცესის ადმინისტრატორი და ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების სპეციალისტი ცდილობენ პრობლემა მოაგვარონ მშვიდად, რათა 
სხვა აპლიკანტს ხელი არ შეეშალოს მუშაობაში;  

 შეფასების პროცესის ადმინისტრატორი ითვლის ტექნიკური პრობლემის 
გამოსწორებაზე დახარჯულ დროს და აღნიშნულ დროს უმატებს აპლიკანტს 
ბუკლეტზე მუშაობისას;  

 პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზის ელექტრონულ ბუკლეტზე 
სამუშაოდ აპლიკანტებს გამოყოფილი აქვთ  90 წუთი;  

 ელექტრონულ ბუკლეტზე მუშაობის დროის ამოწურვამდე 15 და 5 წუთით ადრე 
შეფასების ადმინისტრატორი აცნობებს აპლიკანტებს, რომ დრო იწურება და 
შეეცადონ თანდათან დაასრულონ მუშაობა;  

 სამუშაო დროის ამოწურვისას ადმინისტრატორი სთხოვს აპლიკანტებს, 
დაასრულონ ბუკლეტზე მუშაობა. დარწმუნდით, რომ ყველა აპლიკანტმა 
დაასრულა ბუკლეტზე მუშაობა. ნუ დაუშვებთ არასამართლიან გამონაკლისებს, 
რაც შემდგომი გართულებების, აპელაციებისა და დავის საფუშველი შეიძლება 
გახდეს; 

 რწმუნდება, რომ ყველა აპლიკანტმა სწორად დაასრულა მუშაობა ბუკლეტზე და 
ნამუშევარი რეკომენდაციების შესაბამისად შეინახა;  

 ადმინისტრატორი კეთილგანწყობით ემშვიდობება აპლიკანტებს და აცნობს, რომ 
შედეგები ეცნობებათ 1 კვირის ფარგლებში;   

 ადმინისტრატორი რწმუნდება, რომ ყველა აპლიკანტმა დატოვა პროფესიული 
საგანმანათლებლო დაწესებულების შენობა;  

 ადმინისტრატორი IT სპეციალისტთან ერთად, რეესტრის წარმოების 
სპეციალისტთან კომუნიკაციით კიდევ ერთხელ რწმუნდება, რომ აპლიკანტთა 
ნამუშევრები სათანადოდ არის ახალი ელექტრონულ პლატფორმაზე. 

 

3. პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზის მეთოდის ადმინისტრირების დღეს 
პროფესიული საგანამნათლებლო დაწესებულების IT სპეციალისტს ევალება:  

 შეფასების ადმინისტრირების დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე კიდევ 
ერთხელ დარწმუნდეს კომპიუტერული ტექნიკის, ქსელებისა და ინტერნეტის 
გამართულად ფუნქციონირებაში;  

 პრობლემის არსებობის შემთხვევაში, შეეცადოს დამოუკიდებლად მოაგვაროს 
არსებული ტექნიკური პრობლემა ან სირთულის შემთხვევაში დაუკავშირდეს 
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის თანამშრომლებს; 



 
 ელექტრონულ ბუკლეტზე მუშაობის დაწყებამდე, დეტალურად უხნის 

პლატფორმის გამოყენების ინსტრუქციას ქვემოთ წარმოდგენილი ინსტრუქციის 
შესაბამისად; 

 ელექტრონულ ბუკლეტზე მუშაობის დაწყებისას, შეფასების პროცესის 
ადმინისტრატორთან ერთად დარწმუნდეს, რომ ყველა აპლიკანტმა სწორად 
შეიყვანა პლატფორმაზე მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია და ყველა 
კომპიუტერში გაიხსნა ელექტრონული ბუკლეტი;  

 ელექტრონულ ბუკლეტზე მუშაობის დასრულებისას დარწმუნდეს, რომ ყველა 
აპლიკანტმა სწორად შეინახა მონაცემები და შენახვის დროს, პლატფორმა და პსდ-
ს ინტერნეტი ფუნქცონირებდა გამართულად;  

 ადმინისტრირების დასრულებისას, რეესტრის წარმოების სპეციალისტთან 
კომუნიკაციით თანამშრომლებთან კომუნიკაციის საფუძველზე რწმუნდება, რომ 
ბაზაში აისახა იმ რაოდენობის ნამუშევრები, რა რაოდენობის აპლიკანტებმაც 
იმუშავეს ელექტრონულ ბუკლეტზე;  

 პროცესის დასრულებისას რწმუნდება, რომ კომპიუტერული ტექნიკა 
გამორთულია.  

 

&.პრაქტიკული სამუშაო შემთხვევების ანალიზის ელექტრონული ბუკლეტის 
ადმინისტრირების სცენარი  (ნიმუში აპლიკანტთათავის) 

 ინსტრუქცია აპლიკანტისათვის 

თქვენ კომპიუტერში გაიხსნება ელექტრონული ბუკლეტი. ბუკლეტი შედგება ორი 
ნაწილისგან:  

პირველი ნაწილი - ბუკლეტის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია ტექსტი, 
რომელიც დაკავშირებულია იმ პროფესიასთან, რომლის დაუფლებაც გსურთ. თქვენ 
ყურადღებით უნდა წაიკითხოთ ტექსტი და უპასუხოთ მის შემდეგ მოცემულ 
შეკითხვებს.  

წაკითხული ტექსტის გააზრების ნაწილის მიზანია, დავინახოთ, რამდენად 
ახერხებთ თქვენთვის სასურველ პროფესიასთან დაკავშირებული მარტივი 
ლიტერატურის გაცნობასა და ანალიზს, რადგან სწავლის პროცესში მოგიწევთ მსგავსი 
შინაარსის ტექსტების კითხვა და მასალის გააზრება. 

მეორე ნაწილი - ბუკლეტის მეორე ნაწილში ჩვენი მთავარი მიზანია, საშუალება 
მოგცეთ იმსჯელოთ, იფიქროთ სფეროსთან/პროფესიასთან დაკავშირებულ მარტივ 
პრობლემებზე, რომლებიც ტიპურია თქვენ მომავალ პროფესიაში.  

გახსოვდეთ, რომ ჩვენი მიზანია, არა ის, რომ ბოლომდე გადაჭრათ აღწერილი 
პრობლემა თუ ამოცანა, არამედ დაიწყოთ მსგავს საკითხებზე ფიქრი და ჩვენ 
დაგვანახოთ, რომ შეგიძლიათ სფეროსთან დაკავშირებულ მარტივ 
საკითხებზე/პრობლემებზე სწორად რეაგირება.  

ყურადღებით უნდა წაიკითხოთ სფეროსთვის დამახასიათებელი თითოეული 
პრობლემა/შემთხვევა/ამოცანა და ძალიან დაკვირვებით გაეცნოთ დასმულ კითხვას. 



 
გეძლევათ საკმარისი დრო იმისთვის, რომ იფიქროთ აღწერილ შემთხვევაზე და 
საკუთარი მსჯელობა ჩამოაყალიბოთ. 

გახსოვდეთ, რომ ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი წარმოდგენილია ან ტექსტში ან 
პრაქტიკულ სამუშაო შემთხვევაში. შედეგად, თქვენ თუ ყურადღებით წაიკითხავთ 
ტექსტს და პრაქტიკულ სამუშაო შემთხვევას, შეძლებთ სწორად უპასუხოდ ყველა 
დასმულ კითხვას. 

გახსოვდეთ, რომ უნდა გაითვალისწინოთ/ენდოთ მხოლოდ ბუკლეტში 
წარმოდგენილ ინფორმაციას. გთხოვთ, დაივიწყოთ ყველა, მანამდე დაგროვილი 
ცოდნა და გამოცდილება, რადგან ბუკლეტში შესაძლოა რეალობისგან 
განსხვავებული ინფორმაცია იყოს წარმოდგენილი.  

გახსოვდეთ, რომ ჩვენი მიზანია დაიწყოთ ფიქრი თქვენთვის სასურველ 
პროფესიასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ 
კარგად იფიქრეთ დასმულ შეკითხვებზე და გასაგებად ჩამოაყალიბეთ თქვენი აზრი 
წერილობით. 

 

 

 

 

 



 
 
 

სსიპ   კოლეჯ  ,,ბლექსის“  მეფუტკრეობის დუალურ პროგრამაზე     
აპლიკანტთა   შეფასების  ეტაპებისა და   მეთოდების 

 განსაზღვრის წესის 
დანართი №2 

 
 

აპლიკანტის შეფასების კრიტერიუმები 
 
 
  
 

აპლიკანტის სახელი და გვარი: _________________________________________ 
  

1. დუალურ პროგრამაზე სწავლის მოტივაცია და მზაობა 
აპლიკანტს გაცნობიერებული და ინფორმირებული 
გადაწყვეტილება აქვს მიღებული დუალურ პროგრამაზე 
ჩაბარებასთან დაკავშირებით: ის საფუძვლიან ინფორმაციას 
ფლობს დუალური პროგრამების სპეციფიკასთან დაკავშირებით 
და იცის, რითი განსხვავდება დუალური პროგრამა, სხვა ტიპის 
პროგრამებისგან. ამასთან, აპლიკანტმა იცის დუალურ 
პროგრამებზე სამუშაო დატვირთვის შესახებ, თუ როგორ 
შეიძლება გადანაწილდეს პრაქტიკული და თეორიული 
სწავლების დღეები და აცნობიერებს ორივე კომპონენტის 
საჭიროებას. ამასთან, აპლიკანტს აქვს მკაფიო გეგმა, თუ როგორ 
უნდა შეუთავსოს პირადი საქმეები, თეორიული და 
პრაქტიკული სწავლება ერთმანეთს და ადასტურებს პროგრამაზე 
სწავლების მზაობას. 

4 3 2 1 0 

აპლიკანტი არ ფლობს ინფორმაციას დუალური პროგრამის 
შესახებ და მისი გადაწყვეტილება პროგრამაზე ჩაბარებასთან 
დაკავშირებით გაუცნობიერები და არაინფორმირებულია. 
აპლიკანტი ვერ ხვდება, რა განსხვავებაა დუალურ და სხვა 
ტიპის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას შორის. არ 
იცის, რომ პროგრამის ფარგლებში მოუწევს მუშაობა 
პარტნიორ ორგანიზაციაში და არ არის მზად ერთმანეთს 
შეუთავსოს პირადი საქმეები, თეორული და პრაქტიკული 
სწავლება. აპლიკანტი ვერ ადასტურებს მზაობას, 
გაუმკლავდეს დუალური პროგრამების დატვირთვას. 

2. პროფესიული ცნობისმოყვარეობა 

აპლიკანტი ავლენს ცნობისმოყვარეობას პროფესიის მიმართ: 
ეცნობა სხვადასხვა ლიტერატურას პროფესიის შესახებ, უყურებს 
პროფესიასთან დაკავშირებულ ვიდეოებს, ეცნობა სხვადასხვა 
პროფესიულ წყაროებს, ავლენდა მაღალ ინტერესს 
პროფესიასთან დაკავშირებულ სასკოლო საგნებზე. 

4 3 2 1 0 

აპლიკანტი არ ავლენს ინტერესს და ცნობისმოყვარეობას 
პროფესიის მიმართ. ის არ ინტერესდება გაეცნოს 
პროფესიასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა წყაროებს, 
ლიტერატურად, ვიდეოებს და ა.შ. ბუნდოვანია, რაში 
ვლინდება აპლიკანტის ცნობისმოყვარეობა და 
დაინტერესება. 

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 პროფესიის მიმართ და 
აღნიშნული ინტერესის დასაკმაყოფილებლად შეუსრულებია 
ფორმალურ თუ არაფორმალურ სიტუაციაში პროფესიისთვის 
დამახასიათებელი სამუშაოები (სახლში, ახლობლებთან და ა.შ.). 
ამასთან, აპლიკანტი დაინტერესებულია იმ სამუშაო 
აღჭურვილობების მიმართ, რომელსაც იყენებენ ამ პროფესიით 
დასაქმებული ადამიანები და გამოუყენებია ისინი სხვადასხვა 
სამუშაო სიტუაციაში.  

4 3 2 1 0 

აპლიკანტი არ ავლენს ინტერესს პროფესიის მიმართ და 
არასდროს ჰქონია სურვილი თუ მცდელობა, თუნდაც 
სახლში, შეესრულებინა პროფესიისთვის დამახასიათებელი 
მარტივი სამუშაოები. აპლიკანტი ასევე არ 
დაინტერესებულა/არ იცის, რა სამუშაო-
იარაღებს/აღჭურვილობებს იყენებენ ამ პროფესიით 
დასაქმებული ადამიანები და არასდროს უცდია მათი 
გამოყენება თუნდაც ჰობის დონეზე. 

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 



 

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. 

8. ორგანიზაციასთან თავსებადობა 
კანდიდატის  მიერ გასაუბრებაზე გამოვლენილი პიროვნული 
თვისებები, დამოკიდებულებები და ღირებულებები სრულიად 
შეესაბამება ორგანიზაციის მოთხოვნებსა და ორგანიზაციულ 
კულტურას. დუალური პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი დარწმუნებულია, რომ სურს აპლიკანტი 
ჩართოს პრაქტიკული სწავლების პროცესში საკუთარ 
ორგანიზაციაში. 

4 3 2 1 0 

კანდიდატის  მიერ გასაუბრებაზე გამოვლენილი  თვისებები, 
დამოკიდებულებები და ღირებულებები სრულიად 
შეუსაბამოა ორგანიზაციის მოთხოვნებსა და ორგანიზაციულ 
კულტურასთან. დუალური პროგრამის პარტნიორი 
ორგანიზაციის წარმომადგენელი უაზრს ამბობს, აპლიკანტმა 
პრაქტიკული სწავლება გაიაროს ორგანიზაციის ბაზაზე. 
აპლიკანტი არ გაინიხილება აღნიშნულ ორგანიზაციაში. 

 
კომისიის წევრი: 
 
 
 
___________________________________________                                                                                                ___________________________________________ 

სახელი, გვარი                                                                                                                                                                                                                                                                                           ხელმოწერა 

  



აპლიკანტთა შეფასების მეთოდოლოგია მოტივაციური გასაუბრების ეტაპზე

1. დუალურ 
პროგრამაზე სწავლის 
მოტივაცია და მზაობა

2. პროფესიული 
ცნობისმოყვარეობა

3. ინფორმაცია 
პროფესიის შესახებ

4. მსგავსი 
სამუშაოების 
შესრულებით 
დაინტერესება

5. პროფესიასთან 
დაკავშირებული 

ღირებულებები და 
პიროვნული 

მახასიათებლები

6. პროფესიის 
დაუფლებასთან 
დაკავშირებული 

მიზნები

7. კომუნიკაციური 
უნარ-ჩვევები

8. ორგანიზაციასთან 
თავსებადობა

1 4 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 4,0

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

აპლიკანტის შეფასება: 100,0 ქულა

კომისიის წევრის ___________________ ____________________

შეფასების თარიღი:

სსიპ   კოლეჯ  ,,ბლექსის“  მეფუტკრეობის დუალურ 
პროგრამაზე    

აპლიკანტთა   შეფასების  ეტაპებისა და   მეთოდების
 განსაზღვრის წესის

დანართი №3

სახელი, გვარი, ხელმოწერა __________________________________________

საშუალო ქულა:

 აპლიკანტთა სია

მოტივაციური გასაუბრება

პროცენტული წილი:

შეწონილი ქულა:

ჯამური ქულა: 56,0

100,0%
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