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2020 წელი 

რა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს უნდა 
აკმაყოფილებდეს კონსულტანტი? 

ვინ არის კონსულტანტი? 

 
პირი, რომელსაც აქვს საჭირო ცოდნა და უნარები, რათა მაძიებელს გაუწიოს სათანადო 
კონსულტაცია საჭირო მტკიცებულებების შეგროვების/შექმნის შესახებ მოვიხსენიებთ როგორც 
„კოსულტანტს“. კონსულტანტი შეიძლება იყოს ნებისმირი პირი (მენეჯერი, ხელმძღვანელი, 
მენტორი, გამოცდილი კოლეგა, მასწავლებელი ან ინსტრუქტორი), რომელიც დააკმაყოფილებს 
კონსულტანტთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და რომელიც არ არის საჯარო მოხელე ან 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი. 
 

 

 

კონსულტანტი უნდა იყოს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული 
წესის შესაბამისად სერტიფიცირებული პირი. 

 
 
 
 
 
 
კონსულტანტთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 
 
 უმაღლესი განათლება ან/და პროფესიული განათლება; 
 საოფისე პროგრამების ცოდნა; 
 გუნდური მუშაობისა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი; 
 მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი. 
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კონსულტანტთა ფუნქციები და საქმიანობის პრინციპები 

 
 

ფუნქციები 
 
 არაფორმალური განათლების აღიარების წესის შესაბამისად სამუშაოს 

შესრულება;  
 
 
 მაძიებლის ინფორმირება არაფორმალური განათლების აღიარების 

მიზნების შესახებ; 

 

 მაძიებლის ინფორმირება არაფორმალური განათლების აღიარებისათვის 
წარსადგენი დოკუმენტაციის, პროცედურების, ეტაპებისა და მოსალოდნელი 
შედეგების შესახებ;   
 
 

 მაძიებლის  ინფორმირება  არაფორმალური განათლების აღიარებასთან დაკავშირებული სხვა დამატებითი მოთხოვნებისა და 
საჭიროებების შესახებ; 
 

 კონსულტირების ფორმის შედგენა, შესაბამისი დოკუმენტების (მტკიცებულებების) შეგროვება და ამღიარებელი 
დაწესებულებისათვის ან/და აღიარების კომისიისათვის მიწოდების უზრუნველყოფა; 

საჭიროებიდან გამომდინარე დამატებით სხვა აქტივობები. 

 

საქმიანობის პრინციპი  

სერტიფიცირებული კონსულტანტი სამუშაოს ასრულებს ამღიარებელი დაწესებულებისგან დამოუკიდებლად, პირადი 
პასუხისმგებლობით.  

 



 

2020 წელი 

კონსულტანტთა შერჩევის მიზნით ცხადდება კონკურსი და განისაზღვრება კონკურსის ჩატარების ვადები. კონკურსის შესახებ ინფორმაცია 
საჯაროა 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                                  კონსულტანტთა შესარჩევი  
                                                                                        
                                                                                                               კონკურსის ეტაპები 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 

 
 
 
 განაცხადის წარდგენა, რომელსაც ერთვის ავტობიოგრაფია (CV) და კვალიფიკაციის/განათლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტ(ებ)ი, რაც ადასტურებს განმცხადებლის შესაბამისობას განსაზღვრულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან;  
 წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გადარჩევა; 
 ტრენინგის გავლა; 
 დავალების შესრულება და შეფასება;  
 სერტიფიცირება. 



 

2020 წელი 

რა დოკუმენტი გაიცემა 
შერჩეულ კონსულტანტებზე? 

რას შეეხება ტრენინგი? 

ვინ აფასებს გამოცდაზე 
შესრულებულ დავალებას? 

 
 ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის 

მიზნებსა და გამოყენების შესაძლებლობებს; 
 არაფორმალური განათლების აღიარების ეტაპებსა და პროცედურას; 
 კონსულტანტთა როლსა და ფუნქციებს; 
 პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის/მოდულის/პროფესიული 

მომზადების/პროფესიული გადამზადების სტრუქტურასა და შინაარსს.  

 

 

 

შესრულებულ დავალებას აფასებს ცენტრის დირექტორის ბრძანებით შექმნილი კომისია 
(არანაკლებ 3 კაციანი). კომისია, სრული შემადგენლობის უმრავლესობით,  ცენტრის დირექტორს 
წარუდგენს შესაბამის რეკომენდაციას, რომელსაც ამზადებს ცენტრში წარმოდგენილი 
დოკუმენტაციის, საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოების შესწავლის, შეფასებისა 
და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე. 

 

 

 

შერჩეულ კონსულტანტებზე გაიცემა სერტიფიკატი 3 წლის ვადით. ვადის ათვლა იწყება 
კონსულტანტის სტატუსის მინიჭების შესახებ, ცენტრის დირექტორის მიერ გამოცემული 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ძალაში შესვლის თარიღიდან. 

სერტიფიკატის ვადის გასვლის შემდეგ, კონსულტანტის შერჩევა და ხელახალი სერტიფიცირება ხდება 
მის მიერ შესრულებული სამუშაოს (კონსულტირების ფორმის - ასეთის არსებობის შემთხვევაში), 
ანალიზისა და დავალების გზით შეფასების საფუძველზე.  

 



 

2020 წელი 

ვინ აფასებს 
სერტიფიცირებული 

კონსულტანტის საქმიანობას? 

რა შემთხვევაში უწყდება 
სტატუსი სერტიფიცირებულ 

კონსულტანტს? 

 

კონსულტანტთა საქმიანობის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
დადგენის მიზნით, ცენტრი უფლებამოსილია განახორციელოს კონსულტანტთა საქმიანობაზე 
დაკვირვება, რომელიც გულისხმობს განსაზღვრული ფუნქციებისა და ცენტრის მეთოდოლოგიის 
დაცვით საქმიანობის შეფასებას. კონსულტანტთა საქმიანობის შესახებ, ცენტრის ფარგლებში, 
მზადდება წლიური ანგარიში, რომელშიც ასახულია ინფორმაცია კონკრეტული 

კონსულტანტის/კონსულტანტთა მიერ განხორციელებული აქტივობა/აქტივობები და გამოვლენილი შედეგები. ანგარიში  
წარედგინება ცენტრის დირექტორს სერტიფიცირებიდან ყოველი ერთი წლის თავზე. 

 

 

 

კონსულტანტის სტატუსის ვადაზე ადრე შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს: 
 კონსულტანტის პირადი განცხადება; 
 კონსულტანტის საქმიანობის შეფასების შედეგად გამოკვეთილი ხარვეზები; 
 ინტერესთა კონფლიქტი, მათ შორის კონსულტანტის დაინტერესებულ მხარესთან 

შრომით ურთიერთობაში ყოფნის შესახებ ინფორმაცია; 
 ცენტრის მიერ დაგეგმილ და ჩატარებულ ტრენინგებში, სემინარებში, სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობაზე არანაკლებ 

ორჯერ უარის თქმა; 
 

კანონით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლები. 
 
 
 

გაითვალისწინეთ! 
 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების სისტემური ცვლილებების ან/და 
კონსულტანტთა ახალი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენის ან/და მათი საქმიანობის წესის 
არსებითი ცვლილების შემთხვევაში, ცენტრი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება 
კონსულტანტთა ახალი შემადგენლობის ფორმირების შესახებ.  
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                                                                      კონსულტირების/დოკუმენტირების ეტაპი 
 

 

ეს გახლავთ ეტაპი, როდესაც მაძიებელი  პირველად ხვდება და ეკონტაქტება 
არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტს. 

 

კონსულტანტი უნდა ეცადოს მაძიებლის ნდობის მოპოვებას, მასთან სწორი 
კომუნიკაციითა და მეგობრული განწყობით. მაძიებელთან შეხვედრამდე ან/და შეხვედ-
რის შემდეგ აუცილებელია შეკითხვების სწორად განსაზღვრა, რომ ზუსტად ის ინფორმა-
ცია მივიღოთ, რაც შემდგომი წარმატებისთვის გამოგვადგება. მოსმენა და მოსმენილის გა-
ანალიზება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. 

 

 

 

არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესის ამ ეტაპზე კონსულტანტის ფუნქციაა მაძიებელს დაეხმაროს შემდეგი 
მიმართულებით:  

 

  არაფორმალური განათლების აღიარების მიზნების იდენტიფიცირება/განსაზღვრა;  

არაფორმალური განათლების აღიარებისათვის წარსადგენი დოკუმენტაციის, მტკიცებულებების, პროცედურების, 
ეტაპებისა და მოსალოდნელი შედეგების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება; 

  ყველაზე შესაფერისი პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის/სტანდარტების 
იდენტიფიცირება/განსაზღვრა, რომელიც აკმაყოფილებს მის საჭიროებებს - წინა 
საგანმანათლებლო/სამუშაი გამოცდილებას; 



 

2020 წელი 

კონსულტაცია აუცილებელია მაძიებელთათვის აღიარებასთან დაკავშირებული სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად. მაძიებლებს 
სჭირდებათ დახმარება იმის გასაცნობიერებლად, თუ ის უნარები და ცოდნა, რომლის აღიარებაც მათ სურთ, რამდენად  უკავშირდება 
პროფესიულ საგანმანათლებლო სტანდარტებს, რომლის მიხედვითაც  მოხდება აღიარება.  

მაძიებელთან შეხვედრები შესაძლებელია მოიცავდეს შემდეგ ეტაპებს: 

 ნაბიჯების იდენტიფიცირება, რაც საჭიროა არაფორმალური განათლების აღიარების მიზნების მისაღწევად; 
 პრობლემების იდენტიფიცირება და მაძიებლის დახმარება მათი გამკლავების გზების ძიებაში;  
 ძლიერი სფეროების იდენტიფიცირება  და როგორ უნდა გამოიყენოთ ისინი; 
 წინა საგანმანათლებლო  გამოცდილების იდენტიფიცირება;  
 მტკიცებულებების იდენტიფიცირება, რომელიც ადასტურებს პირის წინა საგანმანათლებლო/სამუშაი გამოცდილებას; 
 დახმარება და უკუკავშირის  მიცემა, რაც დაეხმარება მაძიებელს  თვითდარწმუნებულობაში. 

კონსულტანტთან შეხვედრები ფორმდება ჩანაწერის სახით. კონსულტანტთან შეხვედრის ჩანაწერი უნდა მოიცავდეს შემდეგ 
ინფორმაციას: 

 შეხვედრების თარიღები; 

 განხილული საკითხები;  

 შესაბამისი სასწავლო გამოცდილების იდენტიფიცირება;  

 ნებისმიერი შემდგომი აქტივობა - ვის მიერ და რა როდის. 

კონსულტირების ფორმის შევსებისას (იხ. კონსულტირების ფორმის ნიმუში №1), კონსულტირების ეტაპზე კონსულტანტი განხილული 
თემებისა და შესაბამისი აქტივობების შესახებ მაძიებლის მიერ მიწოდებული ინფორმაციისა და წარდგენილი მტკიცებულებების 
საფუძველზე, ახდენს მაძიებლის გამოცდილების იდენტიფიცირებას, რის შედეგადაც იგი ადგენს არაფორმალური განათლების 
ფარგლებში მიღწეული, თუ რომელი სწავლის შედეგ(ებ)ია იდენტიფიცირებული (იხ. კონსულტანტის დამხმარე ანკეტა დანართი №2).  
 
კონსულტანტი კონსულტირების ფორმაში ასევე ასახავს ინფორმაციას მაძიებლის კომპეტენციების შესახებ და აღწერს მათ. საკვანძო 
კომპეტენციების შინაარსობრივი განსაზღვრისას იხელმძღვანელეთ ევროპარლამენტისა და ევროპული საბჭოს 
რეკომენდაციებით - საკვანძო კომპეტენციები მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისათვის. (იხ. საკვანძო კომპეტენციების აღწერილობა 
დანართი №3).  
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                 მტკიცებულებები 
 

მტკიცებულება ადასტურებს იმას, თუ მაძიებელს რისი გაკეთება შეუძლია. ეს არის მის 
მიერ შესრულებული სამუშაოს მტკიცებულება ან, შეიძლება ეს იყოს მაძიებლის სამუშაო 
უნარების შესახებ წერილობითი დადასტურება იმ პირის მხრიდან, ვინც აკვირდებოდა 
მაძიებელს.  ეს პირი შეიძლება იყოს მაძიებლის ხელმძღვანელი ან ფასილიტატორი, 
მენტორი, მომხმარებელი ან კლიენტი. 
 
მაძიებელი თავად აგროვებს ცოდნისა და უნარების შესახებ მტკიცებულებებს.   
 
მაძიებლის მხრიდან მოწოდებული მტკიცებულებები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ 
დოკუმენტებს:    

 რეზიუმე / CV; 
 სამუშაო გამოცდილების შესახებ  ანგარიშები; 
 ტრენინგზე დასწრების შესახებ სასწავლო ჩანაწერი და სერტიფიკატები; 
 სამუშაო ჩანიშვნები და ჩანაწერი; 

 რეკომენდატორის მიერ გაცემული ცნობა  ან/და ფოტომასალა; 
 ვიდეო ჩანაწერები, პრეზენტაცია(ები).  

 
მიუხედავად იმისა, რომ კონსულტანტმა შესაძლოა დააკვალიანოს მაძიებელი მტკიცებულებების შეგროვებაზე (შექმნაზე) და მოამზადოს 
შეფასებისათვის, ის არ უნდა ჩაერიოს მტკიცებულებების  შეგროვების პროცესში. მაგალითად, კონსულტანტი შესაძლოა  მაძიებელს 
დაეხმაროს გამოცდილების საფუძველზე მიღებული განათლების მტიცებულების იდენტიფიცირებაში,  მაგრამ  ის არ უნდა ჩაერიოს 
თვითრეფლექსიის ანგარიშების მომზადებაში (მაგალითად მაძიებლის მიერ წარმოებული დღიური, სასწავლო ჟურნალის ჩანაწერები და 
სხვა). მნიშვნელოვანია, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულება/მტკიცებულებები ნათლად უკავშირდებოდეს სტანდარტში მოცემული 
კონკრეტულ სწავლის შედეგებს, შესრულების კრიტერიუმებს, ამოცანებსა და მოვალეობებს.  
 
არაფორმალური განათლების აღიარების დოკუმენტური მტკიცებულებები, როგორც წესი, იკრიბება პორტფოლიოში. ეს შეიძლება იყოს  
ელ. პორტფოლიოც. ასეთი პორტფოლიოები შესაძლებლობას იძლევა ერთად მოვუყაროთ თავი ტექსტებს, აუდიო, გრაფიკულ და ვიდეო 
მასალებს. პორტფოლიო კარგად უყრის თავს მაძიებლის გამოცდილებას და ასახავს მაძიებლის მიღწევებს და წარმატებებს.  



 

2020 წელი 

მტკიცებულებების აღრიცხვისთვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი ცხრილით* 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მაძიებლის მხრიდან მტკიცებულებების წარდგენის შემდეგ დააკვირდით რამდენად არის წარმოდგენილი მტკიცებულებები: 
 

1.საკმარისი - არსებობს თუ არა საკმარისი მტკიცებულება, რომელიც ამტკიცებს ცოდნას და უნარებს? 
2.ნამდვილი - მტკიცებულება მაძიებლის მიერ არის თუ არა შექმნილი? 
3.მიმდინარე - მტკიცებულებები უკავშირდება თუ არა ამჟამინდელ განათლებასა და სამუშაოს.  

 
 

*ცხრილის გამოყენება არ არის სავალდებულო 
 

მტკიცებულებები 
 
    
მტიცებულების  

ნომერი 
მტკიცებულების აღწერა 
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მტკიცებულებების სწავლის შედეგებთან კავშირი* 
 
 
მოდულის სახელწოდება:      კოდი: 

 
 
 
 
 

 
 
 

*ცხრილის გამოყენება არ არის სავალდებულო 
 
 
 

 
გაითვალისწინთ! 
მტკიცებულებები შეიძლება იყოს პირდაპირი და არაპირდაპირი. 
პირდაპირი მტკიცებულება ადასტურებს იმას, თუ მაძიებელს რისი გაკეთება შეუძლია. ეს არის მის მიერ შესრულებული 
სამუშაოს მტკიცებულება ან, შეიძლება ეს იყოს მაძიებლის  სამუშაო უნარების შესახებ წერილობითი დადასტურება  იმ პირის 
მხრიდან, ვინც აკვირდებოდა მაძიებელს. ეს პირი შეიძლება იყოს მაძიებლის  ხელმძღვანელი ან ფასილიტატორი, მენტორი, 
მომხმარებელი ან კლიენტი. 
არაპირდაპირი მტკიცებულება -  არის დამხმარე მტკიცებულება. ეს უზრუნველყოფს ისეთი სახის ინფორმაციას, რომელიც 

ადასტურებს პირდაპირ მტკიცებულებას - მაგ. რეზიუმე ან CV. ეს შესაძლოა იყოს:  
 საქმიაობის შესახებ წერილობითი მტკიცებულება; 
 წინა და ახლანდელი დამსაქმებლის, ზედამხედველის და კოლეგების მიერ დაწერილი რეკომენდაციები; 
 სხვებისგან გაცემული უკუკავშირი დავალების შესახებ, რომელიც მაძიებელმა შეასრულა, ან მათ მიერ გაკეთებული პრეზენტაცია ან საუბარი;  
 კურსზე დასწრების ჩანაწერები.  

 
 
 
 

მტკიცებულების 
ნომერი 

მტკიცებულების აღწერა 
  სწავლის შედეგი საკმარისი ნამდვილი მიმდინარე 
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სერტიფიცირებული კონსულტანტები 
 
 
 

 
მანანა მახარაშვილი 
 
პირველი სერიოზული შეხება პროცესთან, ETF-ის მიერ განხორციელებულ პროექტში მომიწია, როდესაც, 
არაფორმალური განათლების აღიარების პოლიტიკა განისაზღვრა. ამ პროექტში ნათლად დავინახე 
პროცესის მნიშვნელობა, მოქნილობა და აქტუალობა. ამიტომაც, როგორც კი განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა გამოაცხადა კონსულტანტების კონკურსი, არ დავფიქრებულვარ. 
გადაწყვეტილების სისწორეში დამარწმუნა სერტიფიცირებამდე განხორციელებულმა ტრენინგებმაც, 
რომლებიც არაჩვეულებრივად დაგეგმილი, საინტერესო თემატიკითა და სიტუაციური ამოცანებით იყო 
აგებული. ამოცანები იმდენად საინტერესო, პრობლემატური და მრავალმხრივი იყო, ვფიქრობ, სწორედ 
ამან განაპირობა სასერტიფიკაციო გამოცდის წარამატებით დაძლევა. 
ტრენინგების ციკლმა, კიდევ ერთეხლ დამარწმუნა, რომ პროფესიული განათლების სისტემაში, 
არაფორმალური განათლების აღიარებას განსაკუთრებული როლი უკავია. 
ჩვენი ცხოვრების სწრაფი რიტმიდან გამომდინარე, სულ უფრო რთულია ფორმალური განათლების 
ჩარჩოებში, სწავლების იმ რეგულაციებსა და ხანგრძლივ რუტინაში ჩართვა, რომელსაც განათლების ეს 
ფორმა ითხოვს. ამიტომაც სიცოცხლის მანძილზე, არაფორმალური გზით უფრო მეტ ცოდნას ვიძენთ, 

ვიდრე ფორმალურით. ხოლო ხელთ,  შეძენილი ცოდნა-უნარების  დამადასტურებელი დოკუმენტი, არ გვაქვს ან უმრავლეს შემთხვევაში, 
რამე სახით არსებობისას, ოფიციალურად არ აღიქმება. 
გარდა ამისა, თანამედროვე ტექნოლოგიები, სულ უფრო მეტ შესაძლებლობას ქმნის გავიაროთ პროგრამები დისტანციურად, ასევე ბევრია 
ორგანიზაცია (სასწავლო ცენტრები, არასამთავრობო და დონორი ორგანიზაციები და ა.შ.), რომლებიც სხვადასხვა კურსებს სთავაზობენ 
პირებს, და არც ამ შემთხვევაში გაცემული სერტიფიკატია ოფიციალურად აღიარეული დოკუმენტი. არაფორმალური განათლების 
აღიარება - ჩვენი არაფორმალურად მიღებული განათლების ფორმალურ ჩარჩოებში გადატანის უნიკალური შესაძლებლობაა.  
ჩვენი კომპეტენციების ფაქტობრივად ნახევარი, თუ უფრო ბევრი არა, ე.წ. ინფორმალური განათლებით შეძენილია, რომელიც ასევე 
არაფორმალური განათლების ნაწილია. რიგ შემთხვევებში, არც ამგვარად შეძენილი ცოდნა-უნარების, დადასტურებაა შესაძლებელი 
ოფიციალურად აღიარებული დოკუმენტით. ჩვენს რეალობაში, საზღვრებს გარეშე მობილობისა და შესაძლებლობების გამოყენებისთვის, 
პირველ რიგში, საკუთარი კომპეტენციების დადასტურებაა საჭირო, მხოლოდ უშუალო დემონსტრირებით კი არა, არამედ 
დოკუმენტურადაც. ამ ყველაფრის ოფიციალურად აღიარებისთვის არსებობს ალტერნატივაც - ფორმალური განათლების სრული ციკლის 
გავლა. თუმცა სწავლის პროცესი, ასეთ შემთხვევაში, ფაქტობრივად მართლა „ფორმალურია“, რადგან პროგრამებით გათალისწინებულ 
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ცოდნას, პირი უკვე ფლობს, სასწავლო პროცესი კი ხშირად მხოლოდ დროის უქმად დაკარგვა და კარიერის გზაზე ბარიერია - სწორედ, 
დაბრკოლებების გარეშე კარიერის განვითარება და დროის ეფექტური მენეჯმენტია, ჩემთვის არაფორმალური განათლების აღიარება. 
 
 

 დიანა გახარია  

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადის შეტანა გამაბედინა ძველი წესით (8/ნ) მცირე 
გამოცდილებამ. Emis-ში, 2016 წელს ჩატარდა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტის ფარგლებში 
შემუშავებული მეთოდოლოგიის (რაც ფაქტობრივად ამჟამინდელი კანონმდებლობაა) პილოტაჟი. შევასრულე 
კონსულტანტის როლი (იმ დროისთვის ნაკლები სამართლებრივი მხარის და პროცედურებზე ინფორმაციის 
ქონის მიუხედავად მთლიანად პროცესი იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო და შემოქმედებითი). ამას მოჰყვა 
2017 წელს პროექტის ხელმძღვანელობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდა საქართველოს მასშტაბით 8 სხვადასხვა 
კოლეჯში სამიზნე ჯგუფების დატრენინგება მეთოდოლოგიის გაცნობის და სიმულაციის ჩატარების გზით.  

ყველაფერი ახალი მეტნაკლებად წარმოადგენს სირთულეს, თუმცა თუ ვუდგებით ისე როგორც გამოწვევას 
სირთულე კლებულობს და გადადის აზარტში. სირთულეს წარმოადგენს პირველი ეტაპი: გადაწყვეტილების 
მიღება მონაწილეობის თაობაზე. შემდეგ ყველაფერი პასუხისმგებლობაზეა დამოკიდებული, არა უბრალოდ 
ბედის ცდა გამოცდაზე გასვლით, არამედ გასამარჯვებლად მონაწილეობის გადაწყვეტილებაა მთავარი! 
(ცუდად გამომდის თავის გამხნევება ამ ნაწილში, მაგრამ სამაგიეროდ სხვებზე ვმოქმედებ კარგად 😊) 
არსებობს საკანონმდებლო ბაზა, უკვე გზამკვლევები (ყველა კუთხიდან - დაწესებულების გადმოსახედიდან 

და მაძიებლის პოზიციიდან კონსულტანტისათვის ინფორმაციის ქონა მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა მთლიანი პროცესის სწორად 
აღქმისთვის), რომელთა საფუძვლიანი გაცნობა და სწორი გაანალიზება იძლევა კარგად მომზადების საშუალებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ტრენინგებს მოგვიანებით შემოვუერთდი, ასევე მიუხედავად იმისა, რომ საკითხებზე გამოცდილება სხვადასხვა სახის 
მქონდა, ტრენინგი იყო ჩემთვის კარგი „მომწესრიგებელი“ მანამდე არსებული ცოდნისა და გამოცდილების ფონზე, ახალი კანონმდებლობის 
მოთხოვნების გაცნობის და რაც მთავრია პროცესების ეტაპებად დაყოფის თავალსაზრისით. გამოცდის წინა ტრენინგი იყო გამოცდაზე 
ორიენტირებული და რეალური მოსამზადებელი ეტაპი გამოცდისთვის. ტრენინგებზე ჩანაწერების კეთება სატრენინგო მასალების 
დარიგების/დაგზავნის მიუხედავად ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა შემდგომში ინფორმაციის აღდგენისათვის. ზოგადი 
შთაბეჭდილება ნებისმერ განხილულ საკითხზე, მონაწილის მოლოდინი და რეალობა ინფორმაციის მოსმენისას - ყველა დეტალზე, როდესაც 
დამოკიდებულებაც ჩნდება ტრენინგზე მოსმენისას თუ წაკითხვისას, კარგია თუ მოხდება ჩანიშვნები პირადი „გამოცდილების ასაგებად“. 
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გამოცდას, როგორც ყველა მსგავს პროცესს, ახლავს მღელვარება, ინტერესი, მოლოდინი. მე პირადად აჟიტირებული ვიყავი ყველა 
ჩამოთვლილი ემოციის ერთდროულად განცდით. გამოცდა იყო ორგანიზებული კარგად და დავალებები იყო მოცემული გასაგებად. ჩემთვის 
პირადად ხელით წერა იყო ცოტა მოუხერხებელი, ცუდი კალიგრაფიის გამო (ჩანაწერების ხელით კეთება ზოგადად მიყვარს, მიუხედავად 
იმისა რომ გაჯეტებზე ვართ ყველანი დამოკიდებულები).  

ყველაზე საინტერესო და ყველაზე შემოქმედებითი მაძიებელთან ურთიერთობაა. გამოცდის მაგალითზე, წარმოსახვით მაძიებელთან 
მუშაობაც კი ჩემთვის ძალიან აზარტული იყო. 

 

 

თამთა მურადაშვილი    

როდესაც გამოცხადდა მიღება არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტის პოზიციაზე, 
ბევრი ინფორმაცია არ იყო ხელმისაწვდომი. განათლების სისტემის მიმართ დიდი ინტერესის გამო 
დავინტერესდი პროგრამით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლომდე ვერ ვიაზრებდი პროგრამის არსს. 

აპლიკაციის შევსების შემდეგ დაიწყო ტრენინგების ეტაპი, სადაც ტრენერებმა მოახერხეს და არა მარტო 
შეგვასწავლეს პროცედურები, არამედ შეგვაყვარეს ეს საქმიანობა, რომლის პრაქტიკულად 
განხორციელება არც კი დაგვიწყია. ტრენერები ორიენტირებულები იყვნენ იმაზე, რომ მაქსიმალურად 
მეტი ინფორმაცია გადმოეცათ პოტენციური კონსულტანტებისთის და მოესმინათ მაქსიმალურად მეტი 
უკუკავშირი იმისთვის, რომ მიღებული ინფორმაცია გამოეყენებინათ პროგრამის განვითარებისთვის. 

კონსულტანტის მოვალეობა არ იწყება იმით, რომ მაძიებლის დაკავშირების შემდეგ მოაგვაროს მისი 
განათლების აღიარებისთვის საჭირო მასალა და არ მთავრდება სასურველი შედეგის მიღებით 
კონკრეტულ მაძიებელთან. არაფორმალური განათლების კონსულტანტის როლი ძალიან 
მნიშვნელოვანია და ჩართულია მთლიან პროცესში პროგრამის განვითარებისთვის. ჩემთვის, როგორც 
კონსულტანტისთვის,  სასიამოვნოა იმის შეგრძნება, რომ მნიშვნელოვანი და სასარგებლო საქმის ნაწილი 

ვარ. გარდა ამისა, პროგრამაში ჩართვით გავიცანი ძალიან საინტერესო ადამიანები.  

გამომდინარე იქიდან, რომ არაფორმალური განათლების აღიარება ახალია, არის საკითხები რომელიც ბუნდოვანია, მაგალითად, 
პრაქტიკაში როგორ მოხდება გამოცდილების გადატანა. რამდენად რელევანტური იქნება ის ტრენინგებზე ნასწავლი ინფორმაცია, 
როდესაც რეალურ მაძიებელთან მოგვიწევს მუშაობა. რამდენად კეთილგანწყობით მიგვიღებენ კოლეჯები, როდესაც დაიწყებენ 
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არაფორმალური განათლების აღიარებას. რამდენად გამოიწვევეს საზოგადოების დაინტერესებას - ეს არის ის ძირითადი სირთულეები, 
რაც შეიძლება მოყვეს პროგრამის შემდეგ ეტაპზე გადასვლას. 

მომავალმა კონსულტანტებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ ტრენინგებში და მაქსიმალურად ბევრი კითხვები 
დასვან სწავლის პროცესში.  

 

ანი ბოჭორიშვილი 

არაფორმალური განათლების მიმართ ინტერესი ჩემმა პროფესიამ - ჟურნალისტიკამ განაპირობა. 
ვმუშაობდი უმაღლესი განათლების საკითხებზე, თუმცა მქონდა არასრული წარმოდგენა ამ სფეროში 
არსებულ მდგომარეობაზე. სწორედ ამის გამო, სწავლა განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო 
პროგრამაზე გავაგრძელე. ამ პერიოდში თითქმის არ მქონია შეხება პროფესიულ განათლებასთან. 
მინდოდა მესწავლა რაღაც ახალი. ვფიქრობ, არაფორმალური განათლების აღიარება ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა თანამედროვე განათლების სისტემისთვის და ის მხოლოდ პროფესიულ 
სასწავლებლებს არ უნდა მოიცავდეს.  

 თემით დაინტერესება განაპირობა იმანაც, რომ ამ გზით ჩემს მიერ არჩეული ორივე პროფესიის 
სინთეზს შევძლებდი, რასაც თავიდანვე ვგეგმავდი. კონსულტანტის პოზიცია გულისხმობს 
ადამიანებთან შეხვედრას, მათგან ინფორმაციის მიღებას, რაც ჩემთვის ორგანულია. ვფიქრობ, ამ 
მხრივ საკმაო გამოცდილებაც მაქვს.  

 საწყის ეტაპზე, ტრენინგზე მოსვლამდე, გადავხედე არსებულ ლიტერატურას და ცოტა შევშინდი, რადგან ამ ინფორმაციამ შემიქმნა 
მხოლოდ ზოგადი წარმოდგენა. ტრენინგზე ჩემთვის თითქმის ყველაფერი ახალი იყო. საინტერესო იყო პროცესიც, რადგან ყველა პუნქტი 
დეტალურად განვიხილეთ, თუმცა მაინც დამრჩა დაბნეულობის განცდა. 

ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა გუნდურად მუშაობა, რადგან ჩემს გარდა, ჩემი გუნდის ყველა წევრს ჰქონდა შეხება პროფესიულ 
სასწავლებლებთან, ან ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან მაინც. მე კი ამ მხირვ მხოლოდ თეორიული ცოდნა მქონდა. 
მიუხედავად ამისა, კონსულტირების ფორმის განხილვისას, ჩემი უნარებიც გამოსადეგი აღმოჩნდა. 

 რაც შეეხება ტესტირებას, ძალიან ვნერვიულობდი, გამოცდის წინ ტრენინგზე გაცნობილ ადამიანებს დავუკავშირდი და მათთან ყველა 
კითხვის ნიშანი გავიარე, რომლებიც ტრენინგის დასრულების შემდეგ აღმოვაჩინე. გამოცდის დასრულების შემდეგაც არ მქონდა 
კონკრეტული მოლოდინი, თუმცა, ვფიქრობდი, ტექნიკურად თითქმის ყველაფერი სწორად გავაკეთე. 



 

2020 წელი 

 ამ ეტაპისათვის, ცოტა რთულია ამ საკითხზე უფრო ღრმად ვისაუბრო, რადგან ჯერ არ გვქონია მიღებული ინფორმაციის პრაქტიკულად 
გამოყენების საშუალება. ვიმედოვნებ, ეს მალე მოხდება.  მახარებს, რომ პირველები ვართ და ვფიქრობ, შეგვიძლია გარკვეული წვლილი 
ჩვენც შევიტანოთ ამ პროცესში. 

 რაც შეეხება მომავალი კონსულტანტებისათვის რჩევას, ეს ალბათ არა მხოლოდ მომავალი, არამედ უკვე სერტიფიცირებული 
კონსულტანტების მიმართაც რელევანტური იქნება. კონსულტანტებს გვმართებს ძალიან დიდი სიფრთხილე მაძიებელთან 
ურთიერთობისას, რადგან მათგან ინფორმაციის მიღება სწორედ ჩვენზეა დამოკიდებული. არ უნდა გამოგვრჩეს არც ერთი პუნქტი და  
უნდა მოვახერხოთ მაძიებლის სათანადოდ ინფორმირება, რათა კომისიას შევუქმნათ მაქსიმალურად ზუსტი წარმოდგენა მათ უნარებსა 
და შესაძლებლობებზე. ამიტომ, ჩემი აზრით, ეს საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმეა. 

 

 

სალომე ონიანი 

 
ყოველთვის ვამოწმებ eqe.ge-ზე სიახლეებს და ერთ-ერთი ასეთი შემოწმების დროს აღმოვაჩინე 
კონკურსის შესახებ, მართალი გითხრათ იმ დროისათვის არ ვიცოდი რა იყო "არაფორმალური 
განათლება" და მითუმეტეს მისი აღიარების მექანიზმი. წავიკითხე რა განმარტება მივხვდი რომ ეს 
პროგრამა ბევრ ჩვენს მოქალაქეს დაეხმარებოდა საკუთარი თავის უფრო მეტად რეალიზებასა და 
შეცნობაში. ასევე დამაინტერესა თავად მექანიზმის მუშაობამ თუ როგორ მოხდებოდა ისეთი 
განათლების აღიარება, რომლის მიღების დასტურად მხოლოდ ერთი სიტყვა შეიძლებოდა ყოფილიყო 
"თვითნასწავლი". სწორედ ამ ინტერესისა და დაპირებული ტრენინგების გამო წარვადგინე ჩემი 
კანდიდატურა "კონსულტანტის" პოზიციაზე. ტრენინგის დასაწყისში მივხვდი რომ ეს პროგრამა სწორედ 
ის არის რაც ბევრ ჩემს სტუდენტს გაუადვილებდა მისი ცოდნის დადასტურების გზას და ცოტა არ იყოს 
შემეშინდა როცა გავიაზრე თუ რამხელა როლი უნდა მეთამაშა "მაძიებლის" ცხოვრებაში. მაგრამ, 
ტერენინგზე ისე დაწვრილებით გავიარეთ ყველა პროცედურა მივხვდი რომ შეუძლებელი არ იყო და 
პრაქტიკაში უფრო მეტს ვისწავლი და გავიგებდი. საინტერესო პროცესია, როდესაც ადამიანს ეხმარები 
იმ ცოდნის დამტკიცებაში, რომელიც მან ფორმალური განათლების გარეშე მიიღო. გამოცდაც სწორედ 
ისეთი იყო როგორიც ტრენინგზე გავიარეთ, ერთადერთი სირთულე ის გახლდათ რომ რეალურ 
პიროვნებასთან არ ატარებდი კონსულტაციას და ფურცელზე გიწევდა როგორც კითხვების ასევე 

პასუხების მოფიქრება. მაგრამ შემიძლია მომავალ კონსულტანტებს ვურჩიო რომ ეს სირთულე მათ სასარგებლოდ შეუძლიათ გამოიყენენ, 
რადგან თავად შეუძლიათ ისეთი პასუხები გასცენ კონსულტანტის კითხვებს რომ გაიადვილონ დასკვნის დაწერა. 
 



 

2020 წელი 

რჩევები მომავალ კონსულტანტებს: 
1. კარგად მოუსმინეთ ტრენინგს, განსაკუთრებით ყოველსიტყვას, სწორედ მინიშნებები დამეხმარა გამოცდის დაწერაში და 
არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესის გააზრებაში. 
2. კარგად გაიაზრეთ მოცემული დავალება. დავალების ყოველ წინადადებაში შეიძლება იმ მოდულის და მისი სწავლის შედეგის 
ამოკითხვა, რომლის იდენტიფიცირებაც უნდა მოახდინოთ. 
 
 
 
 
 

ლიკა ზაალიშვილი 

2019 წელს მონაწილეობა მივიღე სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 
მიერ არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტთა შესარჩევ კონკურსში. აღნიშნული 
გადაწყვეტილება ორი მიზეზით იყო განპირობებული:  ერთი მხრივ, პირადად ვიყავი 
დაინტერესებული ამ საკითხით და მეორე მხრივ, დაწესებულება, რომელშიც ვმუშაობდი, 
აპირებდა არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების მოპოვებას და შემეძლებოდა 
აღნიშნული ფუნქციის შეთავსება. 

კონკურსის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი სპეციალურად ჩვენთვის მომზადებული 
ტრენინგები იყო. სწორედ ამ ტრენინგებზე დეტალურად გავიარეთ არაფორმალური განათლების 
კონსულტანტის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხები, შევასრულეთ პრაქტიკული 
დავალებები, მივიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია პროფესიული განათლების შესახებ.  

საკონკურსო გამოცდა ძირითადად ორიენტირებული იყო პრაქტიკულ დავალებაზე, რომელიც 
მაქსიმალურად ესადაგებოდა კონსულტანტის  რეალურ საქმიანობას. შესაბამისად, გამოცდა 
საშუალებას იძლეოდა გამოგვევლინა ის უნარები, რაც მომავალში სამუშაო ადგილზე უნდა 
გამოგვეყენებინა. 
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მარიამ აბაშვილი  

გამომდინარე იქიდან, რომ ოთხ წელზე მეტია ჩართული ვარ  პროფესიულ განათლებაში სსიპ - ილია 
წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯში (ადმინისტრაციის წევრი, პროფესიული მასწავლებელი), 
გადავწყვიტე მონაწილეობა მიმეღო კონსულტანტთა შესარჩევ კონკურსში და დავრეგისტრირდი. 
სრულიად მოულოდნელად მოვხვდი 9 კონკურსანტში, რამაც ძალიან გამახარა და კიდევ უფრო მეტი 
მოტივაცია გამიჩინა წარმატებით გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა პროფესიული განათლების მცირედით 
განვითარებაში.  
რაც შეეხება ჩემს გამოცდილებას როგორც არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტი, 
მოგახსენებთ, რომ ამ ეტაპისთვის არ მაქვს  კონსულტანტად მუშაობის პრაქტიკა და შესაბამისად 
მიჭირს რაიმე სახის რჩევის, გამოცდილების გაზიარების და კომენტარების გაკეთება აღნიშნულთან 
დაკავშირებით :)  
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დანართები 

 

ნიმუში №1 

 

მაძიებლის კონსულტირების ფორმა 

1. კონსულტირების ეტაპი 
 

 
№ 

შეხვედრის 
თარიღი 

განხილული თემები/ 
შესრულებული აქტივობები  

იდენტიფიცირებული 
გამოცდილება  

ხელმისაწვდომი 
მტკიცებულებები  

დამატებითი ინფორმაცია 

1 15.03.2020 პირველადი შეხვედრა 
მაძიებელთან. ვისაუბრეთ 
არაფორმალური განათლების 
აღიარების პროცედურებსა და 
ეტაპებზე, აგრეთვე მის 
მოლოდინებზე. მაძიებელი 
სკოლის დასრულების შემდეგ 
რამდენიმე წელია რაც ოფისში 
მუშაობს. მან ბევრი რამ 
შეისწავლა სამუშაოს 
შესრულებისას,  წიგნებიდან 
და კოლეგებისგან.  სურს მისი 
უნარების ფორმალური 
აღიარება. ამასთან, სამსახური 
თხოვს კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელ 
დოკუმენტს.  

განხილულ იქნა მაძიებლის 
ყოველდღიური  
პასუხისმგებლობები, რაც   
ძირითადად საფინანსო 
დოკუმენტებთან მუშაობას 
უკავშირდება. ასევე 
გამოცდილება აქვს 
საორგანიზაციო 
დოკუმენტების პროექტების 
მომზადებაში. 

 ვინაიდან პირველივე 
შეხვედრაზე განისაზღვრა 
შესაბამისი სფერო და ასევე 
იდენტიფიცირებულ იქნა 
გამოცდილება, მაძიებელს 
გასაცნობად გადაეცა 
შესაბამისი მოდულები, რის 
საფუძველზეც მოხდება 
სწავლის შედეგების აღიარება.  
 
მომდევნო 1 კვირის 
განმავლობაში, ის აღრიცხავს 
საქმიანობებს და 
გამოცდილებას რაც 
შეესაბამება  სწავლის 
შედეგებსა და შესრულების 
კრიტერიუმებს.  
 
დაიგეგმა მომდევნო 
შეხვედრა 

2  
24.03.2020 

მტკიცებულებების 
შეგროვების შესახებ 

ოფისში ძირითადად 
ამზადებს სხვადასხვა 

მის მიერ 
შემუშავებული 

მაძიებელმა მიიღო რჩევა 
დაიწყოს მტკიცებულებათა 
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 მსჯელობა. საფინანსო დოკუმენტების 
შაბლონებს, ამასთან იცის  
საბუღალტრო 
დოკუმენტებთან მუშაობა. 
აქვს გამოცდილება 
შინაგანაწესისა და 
დებულების პროექტების 
შემუშავებაში, მუშაობის 
პროცესში ისწავლა 
საორგანიზაციო 
დოკუმენტის დამტკიცების 
გრიფისა და სატიტულო 
ფურცლის გაფორმება 
 

ხელშეკრულებები; 
მიღება-ჩაბარების 
აქტები; ინვოისი; 
შინაგანაწესის 
პროექტი, 
დებულების 
პროექტი 

შეგროვება.  
 
დაიგეგმა მომდევნო 
შეხვედრა 
 
 

 

2. არაფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგ(ებ)ი იდენტიფიცირებულია  
 

�  პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის სწავლის შედეგი/შედეგები 
�  მოდულის/მოდულების სწავლის შედეგი/შედეგები 

3. იდენტიფიცირებული სწავლის შედეგები 
 
 

პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის დასახელება და სარეგისტრაციო ნომერი  
1. საოფისე საქმე და ღონისძიების ორგანიზება - სარეგისტრაციო ნომერი 04119-პ 

 
 
მოდულის დასახელება და სარეგისტრაციო ნომერი  
 

 საფინანსო დოკუმენტებთან მუშაობა - 0411909 
 საორგანიზაციო დოკუმენტების პროექტების მომზადება - 0411913 

 
№ პროფესიული 

საგანმანათლებლო 
არაფორმალურ

გარემოში მიღწეული 
მაძიებლის მიერ

აღწერილი 
მტკიცებულების

აღწერა 
მტკიცებულების

ნომერი 
დამატებითი 
ინფორმაცია 



 

2020 წელი 

სტანდარტის/მოდულის 
სწავლის შედეგი(ებ)ს 

დასახელება 

სწავლის შედეგი შესრულების
კრიტერიუმი 

01 დოკუმენტების შაბლონურ 
ფორმებთან მუშაობა 

ოფისში ძირითადად 
ამზადებს სხვადასხვა 
საფინანსო 
დოკუმენტების 
შაბლონებს, ამასთან 
იცის  
საბუღალტრო 
დოკუმენტებთან 
მუშაობა. 
 

შეაქვს  მონაცემები 
საბუღალტრო 
დოკუმენტებში, 
ამზადებს მარტივ 
საფინანსო 
დოკუმენტებს. 
 

ხელშეკრულებები, 
მიღება-ჩაბარების 
აქტები, ინვოისი.  
 

დანართი №1 - 
ხელშეკრულებები; 
დანართი №2 - 
მიღება-ჩაბარების 
აქტები; დანართი №3 - 
ინვოისი 

 

02 საორგანიზაციო დოკუმენტის 
პროექტის მომზადება 

აქვს გამოცდილება 
შინაგანაწესისა და 
დებულების 
პროექტების 
შემუშავებაში, 
მუშაობის პროცესში 
ისწავლა 
საორგანიზაციო 
დოკუმენტის 
დამტკიცების გრიფისა 
და სატიტულო 
ფურცლის გაფორმება 

ამზადებს 
საორგანიზაციო 
დოკუმენტის 
პროექტებს,    
აგრეთვე დადგენილი 
წესების შესაბამისად 
აფორმებს 
საორგანიზაციო 
დოკუმენტის 
დამტკიცების გრიფსა 
და სატიტულო 
ფურცელს. 

შინაგანაწესის 
პროექტი, დებულების 
პროექტი 

დანართი №4 - 
შინაგანაწესის 
პროექტი; დანართი 
№5 დებულების 
პროექტი  

 

 

 

 

საკვანძო კომპეტენციები მონიშნეთ აღწერა
მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია � კი         � არა
უცხო ენაზე კომუნიკაცია � კი         � არა  
მეწარმეობა � კი         � არა  
ციფრული კომპეტენცია � კი         � არა  
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მათემატიკური უნარ-ჩვევები და საბაზისო კომპეტენციები
მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში 

� კი         � არა  

პიროვნებათშორისი და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები � კი         � არა  
კულტურული გამომხატველობა � კი         � არა  
დამოუკიდებლად სწავლის უნარი � კი         � არა  

 
 

გაითვალისწინეთ !   კონსულტირების ფორმას ხელს აწერს კონსულტანტი და მაძიებელი, ამასთან, ხელმოწერები საჭიროა ყველა 
გვერდზე 

 

კონსულტანტი:    

 მაძიებელი:   
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დანართი №2 
არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტის დამხმარე ანკეტა* 

  

 
1. ინფორმაცია ფორმალური განათლების შესახებ 

N პერიოდი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება 

სწავლის შედეგი/შეძენილი
კომპეტენციები 

არსებული
მტკიცებულება 

   
   

 
2. ინფორმაცია პროფესიული გამოცდილების შესახებ 

N პერიოდი ორგანიზაციის დასახელება, პოზიცოა შესრულებული
სამუშაოს/მოვალეობების ჩამონათვალი, 

პასუხისმგებლობის სფეროები 

არსებული
მტკიცებულება 

   
   

 
3. ინფორმაცია არაფორმალური  განათლების შესახებ (სტაჟირება, ტრენინგები და ა.შ.) 
N პერიოდი,  განმახორციელებელი

ორგანიზავია 
კურსის/ტრენინგის და ა.შ. 
დასახელება 

სწავლის შედეგი/შეძენილი
კომპეტენციები  

არსებული
მტკიცებულება 

   
   

 
4. ინფორმაცია თვითსწავლის შედეგად მიღებული განათლების შესახებ 
N პერიოდი შესწავლილი საგნანი/სფერო სწავლის შედეგი/შეძენილი კომპეტენციები
   
   

 
5. დამატებითი  ინფორმაცია 
(ინფორმაცია ენების ფლობის შესახებ, სხვადასხვა საქმიანობების (ვოლონტიორი, კულტურულ-შემოქმედებითი, სპორტული და ა.შ.), 
პროფესიულ ასოციაციებსა და სხვა ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია, წევრობა და ა.შ. და ამ საქმიანობით შეძენილი ცოდნა-უნარები.) 
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N  არსებული
მტკიცებულება 

  
  
 

 

*კონსულტანტის დამხმარე ანკეტა შემუშავებულია სერტიფიცირებული კონსულტანტის - მანანა მახარაშვილის მიერ. ანკეტის შევსება არ არის 
სავალდებულო, თუმცა სერტიფიცირებულ კონსულტანტს გამოადგება მნიშვნელოვანი საკითხების აღრიცხვაში და შემდგომ კონსულტირების ფორმის 
შევსებაში.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



დანართი №3

 sakvanZo kompetenciebis CarCo. sakvanZo kompetenciebis domenebis ganmarteba da TiToeul domenTan mimarTebaSi codnis, unar-Cvevebisa da 
damokidebulebebis aRwera. 

sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi 

domeni kompetenciis 
ganmarteba 

kompetenciebi Seicavs konteqstis Sesabamisi codnis, unar-Cvevebis da damokidebulebebis elementebs: 

codna unar-Cvevebi damokidebulebebi 

1.
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komunikacia 
fiqrebis, 
grZnobebis da 
faqtebis 
gamoxatvisa da 
interpretirebis 
unaria, rogorc 
zepirmetyvelebaSi, 
aseve werilobiT 
mravalmxriv 
socialur da 
kulturul 
konteqstSi _ 
samsaxurSi, saxlSi 
da Tavisufali 
drois gatarebisas. 

• ZiriTadi leqsikis, stilisa da
praqtikuli gramatikis, aseve enis 
funqciebis jansaRi codna. 
• salaparako enaSi verbaluri
urTierTobis sxvadasxva formebis 
(dialogebis, interviuebis, 
debatebis da a.S.) da sxvadasxva 
stilisa da registris 
maxasiaTebeli niSnebis codna. 
• komunikaciis paralingvisturi
funqciebis gageba (xmis 
maxasiaTebeli Tvisebebis, saxis 
mimikis, pozisa da Jestikulaciis 
sistemebi) 
• sxvadasxva tipis literaturuli
teqstis  gageba (zRapris, 
legendis, poemis, leqsis, 
moTxrobis, romanis) da maTi 
ZiriTadi Tvisebebis, iseve 
rogorc   araliteraturuli 
teqstis tipebis (CV, anketa, 
moxseneba, esse da a.S.) da maTi 
ZiriTadi maxasiaTebeli niSnebis 
garCeva. 
• werilobiTi enis ZiriTadi
maxasiaTebeli niSnebis garCeva 
(formaluri, araformaluri, 
samecniero, Jurnalisturi da a.S.) 
• imis gacnobiereba, rom drois,
geografiuli, sakomunikacio da 
socialuri garemos SecvlasTan 
erTad icvleba enisa da 
komunikaciis formebi. 

• komunikaciis unari zepiri
da werilobiTi formiT, gageba da 
gagebineba, garCeva sxvadasxva 
situaciebSi, sxvadasxva miznebisTvis 
weriTi Tu zepiri formis mesijebisa 
da sakuTari azrebis naTlad da 
gasagebad Camoyalibeba. agreTve unari 
wamoiwyo, isaubro da daasrulo 
dialogi sxvadasxva sakomunikacio 
konteqstSi. 
• gansxvavebuli teqstebis kiTxvisa da
gagebis unari. sxvadasxva miznebisTvis 
kiTxvisas gamomuSavebuli strategiis 
qona (informaciisTvis an 
siamovnebisaTvis kiTxva). 
• gansxvavebuli miznebisTvis
saWiro teqstebis dabeWdvis da weris 
procesis monitoringis unari 
(monaxazidan saboloo variantamde). 
• werilobiTi informaciis,
monacemebisa da koncefciis moZiebis, 
mopovebisa da gadamuSavebis unari, 
maTi swavlisas gamoyeneba, codnis 
sistemaSi moyvanis mizniT. kiTxvis, 
weris, laparakis da mosmenisas 
mniSvnelovani informaciis 
umniSvnelosagan garCevis unari. 
• laparaksa Tu weraSi, sakuTari
argumentebis damajereblad 
formulirebis da sxvaTa azrebis 
mosmenisa da gagebis unari. 
• damxmare saSualebebis gamoyenebis
codna (rogoricaa ruqebi, sqemebi, 
SeniSvnebi) da aseve unari Seqmna, 
warmoadgino an gaigo rTuli teqstebi 
zepir Tu werilobiT formaSi. 
(moxsenebebi, dialogebi, instruqciebi, 
interviuebi, debatebi).  

• mSobliuri enisadmi pozitiuri
damokidebulebis ganviTareba da 
imis gacnobiereba, rom es 
individis pirovnuli da 
kulturuli ganviTarebis 
potenciuri wyaroa. 
• mzadyofna sxvaTa azrebisa da
argumentebis mosmenisa da  
konstruqciuli da kritikuli 
dialogis warmarTva. 
• sajaro gamosvlebisas
sakuTari pasuxismgeblobis 
gacnobiereba. 
• sityvebis da frazebis swori
teqnikuri mniSvnelobiT 
gamoyenebis garda, maTTvis 
esTetiuri faseulobis 
miniWebisaken swrafva. 
• literaturis siyvarulis
ganviTareba. 
• kulturaTaSoris
urTierTobisadmi 
pozitiuri damokidebulebis 
gamomuSaveba.  
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sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi 

domeni kompetenciis 
ganmarteba 

kompetenciebi Seicavs konteqstis Sesabamisi codnis, unar-Cvevebis da damokidebulebebis elementebs: 

codna unar-Cvevebi damokidebulebebi 
2.

 u
c
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e 
ko

mu
ni
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c

ia
 

ucxo enaze 
komunikacia 
warmoadgens  
fiqrebis, grZnobebis 
da faqtebis gagebis, 
gamoxatvis da 
interpretirebis 
unars, rogorc 
zepiri, aseve weriTi 
formiT Sesabamis 
socialur 
konteqstebSi _ 
samsaxurSi, saxlSi, 
Tavisufali drois 
gatarebisas, swavlisa 
da wvrTnis  dros _ 
aramSobliuri enis 
Seswavlisas an 
skolaSi savaldebulo 
ucxo enis 
dauflebisas, 
individis 
survilebisa da 
moTxovnilebebidan 
gamomdinare27. 

• leqsikis, praqtikuli gramatikis, 
intonaciis da gamoTqmis jansaRi 
codna. 
• verbaluri urTierTobis 
sxvadasxva tipebis garCeva (mag.: 
pirispir, telefoniT, intervius 
saxiT da a.S.) 
• sxvadasxva literaturuli da 
araliteraturuli teqstebis 
gageba (mag.: poemebi, moTxrobebi, 
statiebi Jurnal-gazeTebidan, veb- 
gverdebi, instruqciebi, werilebi, 
mokle moxsenebebi da a.S.). 
• salaparako da weriT enaSi 
sxvadasxva stilisa da registris 
mTavari maxasiaTebeblis garCeva 
(formaluri, araformaluri, 
Jurnalisturi, sasaubro da a.S.) 
• kulturuli da sazogadoebrivi 
Cvevebisa da aspeqtebis 
gacnobiereba da agreTve imis 
codna, Tu rogor icvleba 
sakomunikacio ena sxvadasxva 
geografiul da socialur  
garemoSi. 
  

• sasaubro mesijebis 
mosmenisa da gagebis unari 
mravalmxriv sakomunikacio 
situaciebSi (yoveldRiur 
interesebTan Sesabamisi da 
maxlobeli Temebi). 
• yoveldRiur interesebTan 
Sesabamis da maxlobel Temebze 
dialogis wamowyeba, warmarTva da 
dasruleba. 
• araspecializebuli, sxvadasxva 
Temaze dawerili teqstebis wakiTxva 
da gageba, an zogierT SemTxvevaSi 
monaTesave dargSi 
specializirebuli teqstisac. 
sxvadasxva situaciebisTvis 
teqstebis daweris unari. 
• damxmare teqstebis gagebis unari 
(mag.: dialogebi, instruqciebi, 
interviuebi, sajaro gamosvlebi). 
• enis damoukideblad Seswavlisa da 
daxvewis unari. 

• erebis kulturuli 
maxasiaTeblemisadmi 
saTuTi damokidebulebis 
gamomuSaveba da stereotipuli 
azrovnebisagan ganTavisufleba. 
• zogadi interesisa da 
cnobiswadilis gamovlena 
sxvadasxva enebisadmi (samezoblo, 
regionaluri, umciresobaTa an 
uZvelesi, niSnebis enisadmi da a.S.)  
da kulturaTaSoris 
komunikaciisadmi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
27 igulisxmeba evropuli enebis mravalferovneba, romlebic iswavleba ucxo enis saxiT da is uamravi konteqsti, romelSic isini SeiZleba gamoiyenebodes. codnis, 
unar-Cvevebis da damokidebulebis svetebi gviCveneben  mxolod ucxo enis sakomunikacio kompetenciis ZiriTad elementebs. rac Seexeba enaSi daostatebas, 
Sesabamisi doneebi warmodgenilia zogad evropul CarCo-rekomendaciebSi  enebisaTvis (CEF). 
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sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi 

domeni kompetenciis ganmarteba 
kompetenciebi Seicavs konteqstis Sesabamisi codnis, unar-Cvevebis da damokidebulebebis elementebs: 

codna unar-Cvevebi damokidebulebebi 
3.

1.
 m

aT
em

at
ik

u
r

i 
wi

gn
ie

r
eb

a 
yvelaze sabaziso (basic) 
doneze, maTematikuri 
wigniereba28 gulisxmobs 
mimateba-gamoklebis, 
gamravleba-gayofis da 
procentebis 
gamoangariSebis da 
Sefardebis unars, individis 
mier 
problemis gadawyvetis 
mizniT, gonebaSi an 
furcelze warmoebuli 
angariSisas. 

• saRi codna da gageba 
ricxvebis da sazomi erTeulebisa 
da agreTve maTi  
gamoyenebis unari  yoveldRiurad 
mravalmxriv situaciebSi. es unar-
Cveva grafebis, formulebis da 
statistikuri monacemebis 
gagebasTan erTad, warmoadgens 
sabaziso (basic) saangariSo 
meTodebs.  
 

maTematikuri wignierebis 
sabaziso (basic) iseTi 
elementebis gamoyenebis unari, 
rogoricaa: 
• mimateba-gamokleba; 
• gamravleba-gayofa; 
• procentebi-Sefardeba; 
• wona da zoma 

yoveldRiuri yofiTi 
problemebis gadasaWrelad, 
mag.: 
• saxlis biujetis 

marTva (Semosaval-gasavlis 
aRricxva, winaswar dagegmva, 
danazogis gakeTeba); 
• sayidlebze siaruli 

(fasebis Sedareba, wonis da 
zomis gageba, fulis fasi); 
• mogzauroba da  

Tavisufali drois gatareba 
(samogzaurod manZilisa da 
drois gansazRvra; valutisa 
da fasebis Sedareba). 
 

•  mzadyofna ‘cifrebis SiSis’ 
dasaZlevad. 
• mzadyofna yoveldRiuri 
samsaxurebrivi Tu ojaxuri 
problemebis mogvarebis mizniT, 
ariTmetikuli angariSis 
gamoyenebisa. 

 
 
 
 
 

                                                             
28 sabaziso maTematikuri wigniereba (‘ariTmetika’) aris safuZveli sakvanZo kompetenciebis sxva domenebSi Semdgomi ganaTlebisaTvis. 
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sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi 

domeni kompetenciis 
ganmarteba 

kompetenciebi Seicavs konteqstis Sesabamisi codnis, unar-Cvevebis da damokidebulebebis elementebs: 

codna unar-Cvevebi damokidebulebebi 
3.

 1
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maTematikuri 
kompetencia29, 
kidev ufro Sors midis 
Tavis ganviTarebaSi da is 
konteqstis Sesabamisad 
moicavs maTematikuri 
azrovnebis modelis 
gamoyenebis unarsa da 
mzadyofnas (logikuri da 
masStaburi 
azrovneba) da agreTve 
mis prezentacias 
(formulebis, 
grafebis/cxrilebis, 
konstruqciebis saxiT), 
rac universaluri 
saSualebaa realobis 
axsnisa da aRwerisaTvis. 

• saRi codna 
maTematikuri 
terminebisa da 
koncefciebisa,   
agreTve geometriisa 
da algebris yvelaze 
mniSvnelovani 
Teoremebisa. 
• yvela im saxis  
sakiTxebis codna da 
gageba, romelzec 
maTematika gvTavazobs 
pasuxebs. 
 

• unari mihyve wamoyenebuli argumentebis logikur 
jaWvs, Seafaso da gamoitano dedaazri mocemuli 
situaciidan (gansakuTrebiT mtkicebuleba) da a.S. 
• maTematikuri simboloebis da formulebis 
gamoyenebis unari, aseve dekodirebisa da 
maTematikuri enis interpretirebis unari da maTi 
kavSiris gaazreba bunebriv enasTan. komunikacia 
maTematikaSi, misi saSualebiT, an mis Sesaxeb. 
• maTematikuri azrovnebisa da msjelobis unari   
maTematikuri modelis azrovnebis floba, sakiTxis 
Sesabamisad abstraqcirebis, ganzogadebis da 
maTematikurad modelirebis unari  (anu analizireba 
da Sesatyvisi modelebis Seqmna), arsebuli 
modelebis sakiTxTan morgebiTa da gamoyenebiT. 
• sxvadasxva saxis maTematikuri sagnebis, fenomenebis 
da situaciebis, arCevanisamebr,  gagebisa da 
gamoyenebis unari (dekodireba, interpretacia da 
erTmaneTisagan garCeva) 
• midrekileba kritikuli azrovnebisaken; sxvadasxva  
maTematikuri debulebebis garCevis unari (mag.: 
gansxvaveba mtkicebasa da varauds Soris da a.S.); 
maTematikuri mtkicebebis da maTi, mocemul 
koncefciasTan mimarTebaSi, masStabebisa da 
SezRudvebis gageba. 
• damxmare saSualebebisa da iaraRebis gamoyeneba 
(IT-is CaTvliT). 
 

• WeSmaritebis, rogorc 
maTematikuri azrovnebis 
safuZvlis pativiscema. 
• mzadyofna, sakuTari  
mtkicebebis mxardasaWeri 
argumentebis mosaZieblad. 
• mzadyofna, miiRo an  
uaryo sxvaTa azrebi. 
• myari (an yavlgasuli) 
argumantebisa da 
mtkicebebis safuZvelze. 

 
 
 
 

                                                             
29 maTematika, miuxedavad imisa, rom gadajaWvulia ariTmetikasTan, am ukanasknelisagan gansxvavebiT, bevrad ufro rTuli mecnierebaa. ‘maTematikuri qceva’ es aris 
realobis aRwera universaluri konstruqciebisa da procesebis prizmaSi. yvelaze ukeT misi aRwera SegviZlia unar-Cvevebisa da piradi damokidebulebis 
kombinaciiT. ganmarteba xazs usvams ‘maTematikuri moqmedebebis’ mniSvnelobas da migvaniSnebs mis ‘kavSirebze realobasTan’, rogorc Tanamedrove tendencias 
maTematikur ganaTlebaSi. 
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sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi 

domeni kompetenciis 
ganmarteba 

kompetenciebi Seicavs konteqstis Sesabamisi codnis, unar-Cvevebis da damokidebulebebis elementebs: 

codna unar-Cvevebi damokidebulebebi 
3.

2.
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i 
mecnieruli 
kompetencia aris 
unari da mzadyofna 
individisa, 
gamoiyenos  
mecnierebis sferoSi 
dagrovili ZiriTadi 
codna da 
meTodologia 
bunebrivi samyaros 
asaxsnelad. teqnikuri 
kompetencia ki 
ganixileba, rogorc 
im codnis gamoyeneba, 
romelic saxes 
ucvlis bunebriv 
garemos, adamianis 
moTxovnebisa 
da survilebis 
Sesabamisad. 

• bunebrivi samyaros, teqnologiis 
da teqnologiuri produqtebisa 
da procesebis sabaziso 
principebis codna. 
• teqnologiasa da sxva dargebs  
Soris arsebuli kavSirebis 
gageba: mecnieruli progresi (mag.: 
medicinaSi), sazogadoebaSi 
(faseulobebi, moraluri 
sakiTxebi), kultura (mag.: 
multimedia) an garemos dacva 
(dabinZureba, mdgradi 
ganviTareba).  

• teqnologiuri iaraRebisa 
da manqanebis, iseve rogorc 
mecnieruli monacemebisa da 
mimdinare cvlilebebze  
informaciis gamoyeneba da 
manipulireba miznis misaR- 
wevad an daskvnebis 
gasakeTeblad. 
• samecniero kvlevis arse 
biTi Tvisebebis amocnobis 
unari. 
• daskvnebis gakeTebis  
unari da goniereba,  
romelsac am daskvnebamde 
mivyevarT. 
 

• cnobismoyvareoba da 
kritikuli dafaseba mecnierebis da 
teqnologiis, usafrTxoebis da 
Tavdacvis, aseve  eTnikuri 
sakiTxebis CaTvliT. 
• dadebiTi, Tumca ki kritikuli  
midgoma realuri informaciis 
gamoyenebisas da imis gacnobiereba, 
rom daskvnebis gasakeTeblad 
logikuri azrovnebis procesia 
saWiro. 
• mecnieruli codnis SeZenis 
survili da interesis gamoCena 
mecnierebisadmi, samecniero da 
teqnikuri karierebisadmi. 
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sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi 

domeni kompetenciis 
gansazRvreba 

kompetenciebi Seicavs konteqstis Sesabamisi codnis, unar-Cvevebis da damokidebulebebis elementebs: 

codna unar-Cvevebi damokidebulebebi 
4.

 c
if
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ia

 
cifruli kompetencia 
gulisxmobs teqnologiuri 
sazogadoebis (IST)30 
informaciis, 
pasuxismgeblobiTa da 
kritikulad gamoyenebas 
samuSaosTvis, 
komunikaciisa da 
garTobisTvis. es 
kompetencia axlos dgas 
logikur da kritikul 
azrovnebasTan, maRal 
safexurze informaciis 
menejmentis unar-CvevasTan 
da kargad ganviTarebuli 
komunikaciis unarTan.  
 
yvelaze sabaziso 
safexurze, ICT- is unar-
Cvevebi gulisxmobs, 
multimedia teqnologiis 
gamoyenebas miRebas, 
Sefasebas, Senaxvas, 
warmoebas, warmodgenas 
informaciis 
gacvlis mizniT, iseve 
rogorc internetSi 
CarTvisa da 
komunikaciisaTvis. 

IST-is bunebis, rolisa  
da SesaZleblobebis jansaRi 
gageba yoveldRiur konteqstSi 
moicavs31: 
 
• mTavari kompiuteruli  
manipulaciebis codnas: sityvis 
damuSavebis, monacemTa bazis da 
informaciis Senaxvisa da 
menejmentisa; 
• internetiT da eleqtronuli 
mediiT komunikaciis (el-
fostiT, video-konferenciiT 
da a.S.) SesaZleblobebis 
gacnobiereba; realuri da 
virtualuri samyaroebis 
garCeva. 
• IST-is potencialis gaazrebas, 
misi rolis gansazRvras 
SemoqmedebiT da inovaciur 
miRwevebSi, iseve rogorc 
socialur integraciasa da 
dasaqmebaSi. 
• xelmisawvdomi informaciis  
sandoobis da vargisianobis 
(miReba-gaziarebis unari) 
gacnobierebas da IST-is 
interaqtiuli gamoyenebisas 
eTikuri normebis  pativiscemas.  

iqidan gamomdinare, rom IST-is  
yoveldRiur cxovrebaSi gamoyeneba 
ufro da ufro matulobs, swavlasa 
Tu garTobaSi, amisaTvis saWiro unar-
Cvevebia: 
 
• eleqtronuli informaciis,  
monacemebisa da koncefciebis 
moZiebis, mopovebis da gadamuSavebis 
unari (Seqmna, organizeba, 
mniSvnelovanis umniSvnelosagan, 
subieqturis obieqturisagan da 
realuris virtualurisagan garCeva) 
da maTi meToduri gamoyeneba; 
• Sesabamisi damxmare saSualebebis  
gamoyenebis unari (prezentaciebi, 
grafebi, cxrilebi, ruqebi), rTuli 
informaciis warmoebis, warmodgenis 
an gagebisaTvis; 
• vebgverdis moZiebisa da  
internetze dafuZnebuli servisebis, 
el-fostis da sadiskusio 
gaerTianebebis 
gamoyenebis unari; 
• IST-is sxvadasxva konteqstSi 
gamoyenebis unari kritikuli 
azrovnebis, Semoqmedebis da 
inovacibisaTvis, saxlSi, samsaxurSi, 
Tu Tavisufali drois gasatareblad. 
 
 
 
 
 
 

• midrekileba IST-is  
damoukideblad da jgufSi 
gamoyenebisa; kritikuli da 
gaazrebuli moqmedeba, 
xelmisawvdomi informaciis 
mopovebisas. 
• pozitiuri, frTxili da 
pasuxismgeblobiT aRsavse 
damokidebuleba internetTan, 
kerZo informaciisa da 
kulturuli mravalferovnebis 
CaTvliT. 
IST-is gamoyeneba horizontis 
gasafarToveblad, 
sazogadoebebsa da qselebSi 
kulturuli, socialuri, Tu 
profesiuli miznebiT CarTviT. 

                                                             
30 sazogadoebrivi teqnologiebis informacia (Information Society Technologies): gvTavazobs serviss dafuZnebuls informaciisa da komunikaciis teqnologiaze 
(Information and Communication Technologies), internetze, cifrul Sinaarsze, eleqtronul mediaze da a.S., mag.: personaluri kompiuteriT, mobiluri telefoniT, 
eleqtro sabanko aparatiT, cifruli televizoriT a.S. 
31 ganviTarebuli ICT unar-Cvevebi ufro kargad SeiZleba ganimartos, rogorc media kompetenciebi, rac moicavs mediis teqnikuri da kulturuli aspeqtebis 
gacnobierebas da gagebas da xels uwyobs maT SemoqmedebiT da kritikul gamoyenebas. 
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sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi 

domeni kompetenciis 
ganmarteba 

kompetenciebi Seicavs konteqstis Sesabamisi codnis, unar-Cvevebis da damokidebulebebis elementebs: 

codna unar-Cvevebi damokidebulebebi 
5.
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damoukideblad 
swavlis unari 
moicavs sakuTari 
swavlis organizebisa 
da regulirebis 
midrekilebasa da 
unars, rogorc 
individualurad, 
aseve jgufSi. is 
gulisxmobs individis 
mier sakuTari drois 
efeqturad 
ganawilebis unars, 
raTa gadaWras 
problemebi, 
moipovos, 
gadaamuSaos, Seafasos 
da SeiTvisos axali 
codna da gamoiyenos 
es axali codna da 
unari sxvadasxva 
konteqstSi _saxlSi, 
samsaxurSi, 
ganaTlebasa 
da wvrTnaSi. zogadad 
rom vTqvaT, es aris  
sakuTari karieris 
gansazRvris unari. 

• sakuTari unarebisa da 
kvalifikaciis susti da Zlieri 
mxareebisa da sasurveli swavlis 
meTodebis codna da  gaazreba. 
• swavlasa da wvrTnaSi  
xelmisawvdomi SesaZleblobebis 
codna da imis gaazreba, Tu 
karieraSi ra mimarTulebiT 
wagviyvans swavlisa da wvrTnis 
kursis gavlisas miRebuli 
gadawyvetilebebi.  
 

• zogadad swavlisa da 
karieris32 efeqturi 
TviTmenejmenti: swavlisaTvis 
drois miZRvnis, avtonomiis, 
disciplinis, mizanswrafulobis da 
informaciis menejmentis unari 
swavlis procesSi. 
• koncentrirebis unari, 
rogorc mokle drois monakveTSi, 
aseve ufro xangrZlivadac. 
• swavlis miznisa da 
daniSnulebisadmi kritikulad 
midgomis unari. 
• unari komunikaciisa, rogorc  
swavlis erT-erTi Semadgeneli 
nawilisa, Sesabamisi saSualebebis 
gamoyenebiT (intonacia, 
Jestikulacia, mimika da a.S.) 
zepiri komunikaciis 
mxardasaWerad da agreTve  unari 
sxvadasxva multimedia mesijebis  
warmoebisa (zepiri Tu weriTi 
formiT, bgera, musika da a.S.)  
 

• sakuTari pirovnuli ganviTarebis 
koncefcia, romelic mxars uWers 
mzadyofnas kompetenciebis 
cvlilebisa da ganviTarebisaken da 
aseve TviTmotivacia da sakuTari 
SesaZleblobebiT warmatebis 
miRwevis rwmena. 
•  pozitiuri dafaseba swavlisa,  
romelic amdidrebs cxovrebas da 
iniciativis gamoCena swavlis 
dasawyebad.  
• adaptaciis unari da  
moqniloba. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
32 sabWos rezolucia 9286/04, romelic gamoica 2004 wlis 18 maiss da exeba gaZlierebis politikas, sistemebs da praqtikas xelmZRvanelobis sferoSi da emsaxureba 
saswavlo teqnikisa da avtonomiuri ganaTlebis propagandas, raTa saSualeba miscen axalgazrdebsa da zrdasrulebs  efeqturad marTon sakuTari swavla da 
kariera.   
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sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi 

domeni kompetenciis 
ganmarteba 

kompetenciebi Seicavs konteqstis Sesabamisi codnis, unar-Cvevebis da damokidebulebebis elementebs: 

codna unar-Cvevebi damokidebulebebi 
6.
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pirovnebaTSorisi 
kompetencia moicavs 
yvela im qcevis 
formas, romelic 
unda hqondes 
pirovnebas, raTa 
SeZlos sxva pirebTan 
(an jgufebTan) 
urTierTobaSi, pirad, 
ojaxur da 
sazogadoebriv 
konteqstSi, efeqtiani 
da konstruqciuli 
moqmedeba da 
socialur cxovrebaSi 
konfliqtebis 
gadaWra 

• sxvadasxva sazogadoebaSi
miRebuli qcevis wesebis gageba. 
• individualuri, jgufuri,
sazogadoebrivi da kulturuli 
koncefciebisa da maTi istoriuli 
evoluciis gaazreba. 
• imis codna, Tu rogor unda
izrunos adamianma sakuTar da 
ojaxis janmrTelobaze, higienasa 
da kvebaze. 
• evropuli da sxva
sazogadoebebis kulturaTaSorisi 
ganzomilebis codna.  

• sxvadasxva socialur situaciebSi
konstruqciuli komunikaciis 
unari (sxvaTa Sexedulebebisa da 
qcevisadmi  tolerantulobis 
gamoCena; piradi da koleqtiuri 
pasuxismgeblobis gacnobiereba). 
• sxva individebSi ndobis da
simpatiis aRZvris unari. 
• imedgacruebis konstruqciulad
gamoxatvis unari (agresiisa da 
Zaladobis, agreTve 
TviTamanadgurebeli qcevis 
kontroli). 
• piradi da profesiuli cxovrebis
erTmaneTisagan gancalkevebis 
unari da profesiuli konfliqtis 
pirad konfliqtad gadaqcevis 
Tavidan acileba. 
• nacionaluri da kulturuli
identurobis  gacnobiereba 
evropis da msoflio kulturul 
identurobasTan 
urTierTqmedebisas; gansxvavebuli 
Sexedulebebis danaxvisa da gagebis 
da sakuTari Sexedulebis 
konstruqciulad gamoTqmis unari. 
• kamaTis unari.

• sxvebisadmi interesis da
pativiscemis gamoxatva. 
• mzadyofna stereotipebis da
crurwmenebis dasaZlevad. 
• mzadyofna kompromisze
wasasvlelad. 
• xasiaTis simtkice.
• Tavdajerebuloba.
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sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi 

domeni kompetenciis 
ganmarteba 

kompetenciebi Seicavs konteqstis Sesabamisi codnis, unar-Cvevebis da damokidebulebebis elementebs: 

codna unar-Cvevebi damokidebulebebi 
6.

2.
 m

o
qa

l
aq

eo
br

iv
i 

ko
mp

et
en

c
ia

 
moqalaqeobriv 
kompetencias ufro 
farTo asparezi aqvs, 
vidre 
pirovnebaTSoris 
kompetencias, misi 
sazogadoebriv 
doneze  
arsebobis xarisxis 
gamo. isini SeiZleba 
aRvweroT, rogorc 
kompetenciebis 
kompleqti, romelic  
aucilebelia 
pirovnebis 
sazogadoebaSi 
integraciisaTvis. 

• adamianis uflebebis da
maspinZeli qveynis konstituciis 
da mTavrobis codna. 
• im organizaciebis rolisa da
pasuxismgeblobis codna, 
romlebic monawileoben politikis 
Seqmnis procesSi adgilobriv, 
regionalur, nacionalur,  
evropul da saerTaSoriso doneze 
(evrokavSiris politikuri da 
ekonomiuri rolis CaTvliT). 
• adgilobriv da qveynis
mTavrobaSi mTavari figurebis, 
agreTve politikuri partiebis da 
maTi politikisa cnoba. 
• demokratiisa da
moqalaqeobriobis 
koncefciebis gageba da maTze 
saerTaSoriso deklaraciebi 
(evrokavSiris fundamenturi 
uflebebis wesdeba da 
xelSekrulebebi). 
• erovnul, evropul da msoflio
istoriaSi mimdinare cvlilebebis, 
mTavari movlenebis, 
mimarTulebebis da faqtorebis 
saqmis kursSi yofna agreTve 
evropisa da misi samezoblos 
dRevandeli situaciis codna. 
• evropasa da msoflioSi
emigraciis, imigraciis da 
umciresobaTa Sesaxeb informaciis 
qona. 

• sazogadoebriv / samezoblo
saqmianobaSi, iseve rogorc
gadawyvetilebis miRebis
procesSi CarTva erovnul da
evropul doneebze; arCevnebSi
xmis micema.

• interesis gamoCeniT,
solidarobis gamoxatvis unari da
adgilobrivi da ufro farTo
sazogadoebrivi problemebis
gadaWris sakiTxebSi monawileobis
miReba.

• sazogadoebriv sferoSi
sxvadasxva institutebTan
efeqturi urTierTobis unari.

• evrokavSiris mier moniWebuli
SesaZleblobebidan sargeblis
miReba.

• saxelmwifo enis flobis
savaldebulo xarisxi.

• kavSiris SegrZneba adgilobriv
garemosTan, qveyanasTan, 
evrokavSirTan da zogadad 
evropasTan (mis nawilad) da 
msofliosTan. 
• mzadyofna demokratiuli
gadawyvetilebis miRebis procesSi 
CarTvisa. 
• mzadyofna moqalaqeobriv
saqmianobaSi voluntaristuli 
CarTvisa, socialuri 
mravalferovnebisa da 
urTierTgaTanebrebis 
mxardasaWerad. 
• sxvaTa faseulobebisa da piradi
cxovrebis pativiscema da mzadyofna 
antisocialuri qmedebis winaaRmdeg 
gasalaSqreblad. 
• adamianis uflebebis koncefciis
gaziareba da Tanasworobis, rogorc 
solidarobis safuZvlis miReba. 
evropis Tanamedrove demokratiuli 
sazogadoebebis cnoba da qalisa da 
mamakacis Tanasworuflebianobis 
miReba. 
• sxvadasxva religiuri da eTnikuri
jgufebis faseulobaTa sistemis 
dafaseba da gansxvavebebis gageba. 
• masmediis mier mowodebuli
informaciisadmi kritikuli 
midgoma. 
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sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi 

domeni kompetenciis 
ganmarteba 

kompetenciebi Seicavs konteqstis Sesabamisi codnis, unar-Cvevebis da damokidebulebebis elementebs: 

codna unar-Cvevebi damokidebulebebi 
7.

 m
ew

ar
me

o
ba

 
mewarmeoba Sedgeba 
aqtiuri da pasiuri 
komponentebisagan: 
siaxleebis 
Semotanisaken 
midrekileba da 
amasTanave sxvaTa 
inovaciebis 
gaziarebis unaric. 
mewarmeoba 
gulisxmobs 
cvlilebebis miRebas, 
sakuTar saqcielze 
pasuxismgeblobis 
aRebas (rogorc 
dadebiTis, aseve 
uaryofiTis), miznebis 
dasaxvasa da maT 
ganxorcielebas da 
warmatebisaTvis 
motivaciis qonas. 

• xelmisawvdomi SesaZleblobebis 
codna, raTa amoicnoT is 
SesaZleblobebi, romlebic 
morgebulia Tqvens pirad, 
profesiul da/an biznes 
saqmianobas. 

 
 

• dagegmvis, organizebis, 
analizirebis, keTebis, 
komunikaciis, instruqtaJis 
gagebis, Sefasebis da Caweris 
unari. 
• proeqtis ganviTarebisa da 
ganxorcielebis unari. 
• gundSi erToblivi da moqnili 
muSaobis unari.  
• sakuTari pirovnuli Zlieri da 
susti mxareebis gansazRvra. 
• aqtiurad moqmedebisa da 
cvlilebebis pozitiurad miRebis 
unari. 
• Sefasebisa da riskis gawevis 
unari, radgan da roca 
mizanSewonilia. 
 

• iniciativis gamoCenisadmi 
midrekileba 
• cvlilebebisa da inovaciebisadmi 
pozitiuri damokidebuleba. 
• mzadyofna im sferoebis 
amosacnobad, sadac pirovneba 
SeZlebda sakuTari samewarmeo uner-
Cvevebis srulad demonstrirebas _ 
mag.: saxlSi, samsaxurSi da  
sazogadoebaSi. 
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sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi 

domeni kompetenciis 
ganmarteba 

kompetenciebi Seicavs konteqstis Sesabamisi codnis, unar-Cvevebis da damokidebulebebis elementebs: 

codna unar-Cvevebi damokidebulebebi 
8.

ku
l

t
u

r
u

l
i 

ga
mo

mx
at

ve
l

o
ba

• ideebis,
gamocdilebebis da 
emociebis 
SemoqmedebiTad 
gamoxatvis 
mniSvnelobis 
dafaseba mediis 
farTe diapazonSi, 
musikaluri, sxeulis 
enis, literaturisa 
da plastikuri 
xelovnebis33 sferoSi. 

• ZiriTadi kulturuli
namuSevrebis sabaziso codna, 
popularuli kulturis, rogorc 
adamianur istoriaSi 
mniSvnelovani monapovris 
CaTvliT. 
• erovnuli da evropuli
kulturuli memkvidreobisa da 
misi msoflio mniSvnelobis 
gacnobiereba; 
• evropis kulturuli da
enobrivi mravalferovnebis codna; 
popularuli gemovnebis 
ganviTarebis da yoveldRiur 
cxovrebaSi esTeturi faqtorebis 
mniSvnelobis gacnobiereba. 

• mravalferovani media-
saSualebebiT mxatvruli 
TviTgamoxatvis unari, individis 
Tandayolili niWidan gamomdinare; 
• kulturis mravalferovan
speqtrSi Seqmnili xelovnebis 
nimuSebiTa da warmodgenebiT 
tkbobisa da dafasebis unari; 
• sakuTari SemoqmedebiTi da
gamomxatvelobiTi Sexedulebebis 
sxvaTa xedvasTan dakavSirebis 
unari; 
• kulturul saqmianobaSi
ekonomikuri SesaZleblobebis 
amocnoba da gaanalizeba. 

• gaxsniloba kulturuli
gamomxatvelobis 
mravalferovnebisadmi 
• mzadyofna esTeturi
SesaZleblobebis mxatvruli 
TviTgamoxatvis meSveobiT 
damuSavebisaTvis da uwyveti 
interesis gamoCena kulturuli 
cxovrebisadmi; 
individualurobis Zlieri 
SegrZneba, Serwymuli 
mravalferovnebis pativiscemasTan. 

33 kulturuli da mxatvruli gamoxatvis roli arsebiTia, rogorc codnisa da unaris mopovebis saSualeba, gansakuTrebiT adreul asakSi da zogadad cxovrebaSi 
sulierad gasamdidreblad. sawyisi ganaTleba Sesabamisad unda iyos im potencialis ganviTareba, romelic Seqmnis safuZvels Semdgomi formaluri, araformaluri 
da informaluri swavlisaTvis.  
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