არაფორმალური განათლების აღიარების გზამკვლევი

№1
პროცესი და შესაბამისი ეტაპები

გზამკვლევის მიზანია არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესში დაეხმაროს როგორც არაფორმალური განათლების აღიარებით
დაინტერესებულ პირებს, ასევე არაფორმალური განათლების აღიარებაზე პასუხისმგებელ დაწესებულებას. გზამკვლევში მოცემულია
ინფორმაცია არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესისა და ეტაპების შესახებ
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რა არის არაფორმალური განათლება?

არაფორმალური განათლება არის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის
სისტემის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს ფორმალური განათლების მიღმა
„ცოდნისა და გაცნობიერების“, „უნარის“ ან/და „პასუხისმგებლობისა და
ავტონომიურობის“ შეძენას.

არაფორმალური განათლება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში გრძელდება,
რომლის
დროსაც პიროვნებას არსებული რესურსებისა და ყოველდღიური გამოცდილების შედეგად (ტრენინგები, სემინარები,
ოჯახი, მეზობლები, სამსახური და ა.შ.) უყალიბდება დამოკიდებულებები, ფასეულობები, უნარ-ჩვევები და ცოდნა.
არაფორმალური განათლების აღიარება პირს აძლევს შესაძლებლობას მოახდინოს არაფორმალურ გარემოში მიღებული ცოდნის
აღიარება, მიიღოს სრული კვალიფიკაცია (შესაბამისად სახელმწიფოს მიერ აღიარებული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი
დოკუმენტი) ან დააგროვოს კრედიტები კვალიფიკაციის სამომავლოდ მისაღებად.
არაფორმალური განათლების აღიარების მიზანია არაფორმალური განათლების აღიარების მსურველი პირისთვის, ფორმალური
განათლების მიღმა მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ხელშეწყობისთვის;
პიროვნული განვითარების ხელშეწყობისთვის;
სწავლის გაგრძელების ხელშეწყობისთვის;
კვალიფიკაციის მინიჭების ხელშეწყობისთვის;
დასაქმების ხელშეწყობისთვის;
კარიერული ზრდის ხელშეწყობისთვის;
თვითდასაქმების ხელშეწყობისთვის.

ვინ არის მაძიებელი?

პირი, რომელიც დაინტერესებულია არაფორმალური განათლების აღიარებით მოვიხსენიებთ
როგორც „მაძიებელს“.
არაფორმალური განათლების აღიარებით შეიძლება დაინტერესდნენ:

➢ პირები, რომლებიც საგანმანათლებლო სისტემის გარკვეული პერიოდით მიტოვების
შემდეგ კვლავ უბრუნდებიან განათლებას;
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➢ უმუშევარი პირები, რომელთაც სჭირდებათ საკუთარი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების დემონსტრირება/დადასტურება
დამსაქმებლებთან;
➢ პირები, რომელთაც არ გააჩნიათ ფორმალური კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
➢ პირები, რომლებმაც მიიღეს არაფორმალური განათლება სამუშაო ადგილზე და სხვა.

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).

კონსულტანტი უნდა იყოს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად სერტიფიცირებული პირი.
კონსულტანტი უზრუნველყოფს მაძიებლის კონსულტირებას:
➢ არაფორმალური განათლების აღიარების მიზნების შესახებ;
➢ არაფორმალური განათლების აღიარებისათვის წარსადგენი დოკუმენტაციის, პროცედურების, ეტაპებისა და მოსალოდნელი
შედეგების შესახებ;
➢ არაფორმალური განათლების აღიარებასთან დაკავშირებული სხვა დამატებითი მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესახებ.
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არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესი

არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
1
განცხადების
წარდგენა

2
კონსულტირება
დოკუმენტირება

3

4
შეფასება
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გადაწყვეტილების
მიღება

ეტაპი №1 განცხადების წარდგენა

მაძიებელმა ან მისმა კანონიერმა წარმომადგენელმა არაფორმალური განათლების აღიარებაზე უფლებამოსილ დაწესებულებას უნდა
წარუდგინოს:
➢ განცხადება (იხ. მაძიებლის განცხადების ნიმუში №1);
➢ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
➢ არსებობის შემთხვევაში, არაფორმალური განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი: შრომითი ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლი,
სამუშაოს აღწერილობა, ცნობა სამუშაო ადგილიდან, სერტიფიკატი და ა.შ.
განცხადება წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

დაწესებულების დასახელებას;
მაძიებლის სახელსა და გვარს, ფაქტობრივ და იურიდიულ მისამართს;
ელ-ფოსტას;
ტელეფონის ნომერს;
განცხადების შევსების ადგილსა და თარიღს;
არაფორმალური განათლების აღიარების შესახებ მაძიებლის მოთხოვნას, მისი დასაქმების/განათლების სფეროს,
არაფორმალური განათლების აღიარების მიზანს;
მაძიებლის ხელმოწერას;
განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში.
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ეტაპი №2 კონსულტირება/დოკუმენტირება
კონსულტირება ხორციელდება კონსულტაციის გაწევაზე
პასუხისმგებელი პირის - კონსულტანტის მიერ.

მეორე ეტაპი ყველა მაძიებლისათვის არაფორმალური
განათლების აღიარების პროცესის დასაწყისია. ეს არის ეტაპი,
როდესაც მაძიებელი
პირველად ხვდება/ეკონტაქტება
არაფორმალური განათლების აღიარებაზე პასუხისმგებელი
ორგანიზაციის მიერ გამოყოფილ პირს (კონსულტანტს),
რომელიც კონსულტანტის ფუნქციას ასრულებს.
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;

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.
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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 №2), 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.
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). საკვანძო
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;
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•
•
•

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, ამოცანებს 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.
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ეტაპი №3 შეფასება

შეფასების პროცესის წარმართვისათვის დაწესებულება ქმნის კომისიას,
რომელიც შედგება არანაკლებ 3 წევრისაგან.
კომისიაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შემდეგი პირების
წარმომადგენლობა:
➢ შესაბამისი სფეროს სპეციალისტი – დამსაქმებლების ან/და
დამსაქმებელთა/დარგობრივი გაერთიანების წარმომადგენელი;
➢ შესაბამისი სფეროს პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
➢ დაწესებულების წარმომადგენელი.

საჭიროების შემთხვევაში დაწესებულება უფლებამოსილია კომისიის შემადგენლობაში შეიყვანოს დამატებით სხვა პირ(ებ)ი.

კომისიის თავმჯდომარეს ხმათა უმრავლესობით ირჩევენ კომისიის წევრები. კომისია უფლებამოსილია განიხილოს საკითხი, თუ მას
ესწრება კომისიის წევრთა უმრავლესობა. კომისიის მიერ გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს დამსწრე
წევრთა უმრავლესობა. ხმების გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია კომისიის თავმჯდომარის ხმა. კომისიის გადაწყვეტილება აისახება
კომისიის სხდომის ოქმში, რომელსაც ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი.
კომისიის წევრები
➢ უნდა იცნობდნენ აღიარების პროცესს (რათა უზრუნველყონ პროცესის სანდოობა და ვალიდობა);
➢ უზრუნველყონ კავშირი სწავლის შედეგებსა და პროფესიულ საგანმანათებლო სტანდარტის ან/და მოდულის/მოდულებს შორის;
➢ არ უნდა ჰქონდეთ პირადი ინტერესი აღიარების პროცესში (უნდა გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი);
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შეფასების ეტაპზე კომისია შეისწავლის მაძიებლის მიერ წარდგენილ კონსულტირების ფორმასა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციას
და ადგენს სწავლის შედეგების დადასტურების შესაძლებლობას. კომისია უფლებამოსილია, მაძიებელს მოსთხოვოს დამატებითი
დოკუმენტების წარდგენა და/ან მიიღოს გადაწყვეტილება არაფორმალური განათლების აღიარების მიზნით გამოცდის ჩატარების (მათ
შორის სამუშაო ადგილზე დაკვირვების/გამოცდის) და/ან სხვა ტიპის შეფასების) შესახებ. ასევე, კონსულტანტისგან გამოითხოვოს
მაძიებლის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია.
არაფორმალური განათლების აღიარების მიზნით გამოცდის ჩატარების ან/და სხვა ტიპის შეფასების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
შედეგად, კომისია უფლებამოსილია განსაზღვროს
➢ შეფასების ან/და გამოცდის ჩატარების ორგანიზების საკითხები
➢ შექმნას საგამოცდო კომისია
➢ განსაზღვროს შეფასების პროცესში/გამოცდაზე ჩასართავი პირი/პირები.
საგამოცდო კომისია შედგება მასწავლებლებისგან და შესაბამისი სფეროს დამსაქმებლის წარმომადგენლებისაგან. საგამოცდო კომისიის
მუშაობაში შესაძლებელია მონაწილეობა მიიღოს კონსულტანტმა, საგამოცდო კომისიის თანხმობის საფუძველზე.
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირების არაფორმალური განათლების აღიარების პროცესის წარმართვისათვის
სავალდებულოა საგამოცდო კომისიის შექმნა. ამ შემთხვევაში, საგამოცდო კომისიის წევრთა შორის არიან ინკლუზიური განათლების
მიმართულების კომპეტენციის მქონე პირები, ხოლო საგამოცდო კომისია გამოცდის მეთოდების მოდიფიცირებას ახდენს მაძიებლის
ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით.
დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს მაძიებლის ინფორმირება წერილობით, ზეპირად ან ელექტრონული კომუნიკაციის
საშუალებით შეფასების მეთოდების/ფორმებისა და პროცედურის შესახებ, ასევე გამოცდის/გამოცდების ჩატარების დროისა და ადგილის
შესახებ.
ასაღიარებელი სწავლის შედეგების სპეციფიკის გათვალისწინებით, გამოცდა შეიძლება ჩატარდეს
➢ წერილობითი
➢ ზეპირი
➢ პრაქტიკული დავალების შესრულებით
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მაძიებლის პრაქტიკული კომპეტენციების შემოწმების მიზნით გამოცდა/შეფასება ტარდება საგანმანათლებლო დაწესებულების ან/და
დამსაქმებლის ბაზაზე.
მაძიებლისთვის გამოცდის ჩატარების შემთხვევაში კომისია განიხილავს საგამოცდო კომისიის მიერ ჩატარებული გამოცდის შედეგებს.

ეტაპი №4 გადაწყვეტილების მიღება
კომისია იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:
➢ არაფორმალური განათლების აღიარების შესახებ - გადაწყვეტილებაში
მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი პროფესიული
საგანმანათლებლო სტანდარტის
ან/და მოდულის სწავლის შედეგები
დაადასტურა პირმა;
➢ არაფორმალური განათლების ნაწილობრივი აღიარების შესახებ გადაწყვეტილებაში მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი
პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის ან/და მოდულის სწავლის
შედეგები დაადასტურა პირმა, ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი
პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის ან/და მოდულის სწავლის
შედეგები ვერ დაადასტურა პირმა შესაბამისი დასაბუთებით;
➢ არაფორმალური განათლების აღიარებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებაში მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის
ან/და მოდულის სწავლის შედეგები ვერ დაადასტურა პირმა შესაბამისი დასაბუთებით
კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოიცემა დაწესებულების უფლებამოსილი პირის ბრძანება
➢ აღიარების დადასტურებაზე
➢ ნაწილობრივ აღიარებაზე
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➢ აღიარებაზე უარის თქმის შესახებ

არაფორმალური განათლების აღიარებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება
მოიცავს:
➢ დაწესებულების დასახელებას

რა უნდა მივუთითოთ ბრძანებაში?

➢ მაძიებლის ვინაობას
➢ გადაწყვეტილების მიღების თარიღსა და ადგილს

➢ გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესსა და ვადას.

არაფორმალური განათლების აღიარების დადასტურების შესახებ ბრძანების
საფუძველზე დაწესებულების მიერ, მაძიებლის სახელზე გაიცემა:

რა დოკუმენტი გაიცემა აღიარების
საფუძველზე?

➢ მოდულით/მოდულებით
განსაზღვრული
სწავლის
შედეგების
დადასტურების შემთხვევაში – სერტიფიკატი და სერტიფიკატის დანართი
➢ მოდულით/მოდულებით განსაზღვრული სწავლის შედეგების სრულად
ვერდადასტურების შემთხვევაში – ცნობა დადასტურებული სწავლის შედეგების
შესახებ
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➢ მაძიებლის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტით გათვალისწინებული კვალიფიკაციის მიღწევისთვის
აუცილებელი სწავლის შედეგების სრულად დადასტურების შემთხვევაში დაწესებულება გასცემს კვალიფიკაციის
დამადასტურებელ დოკუმენტს – დიპლომს.
მაძიებლის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტით გათვალისწინებული კვალიფიკაციის მიღწევისთვის აუცილებელი
სწავლის შედეგების ნაწილობრივ დადასტურების შემთხვევაში, დაწესებულება არ გასცემს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ
დოკუმენტს.

რა დრო დასჭირდება
გადაწყვეტილების მიღებას?

არაფორმალური განათლების აღიარების შესახებ მაძიებლის განცხადების
განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს
3 თვეს.
დაწესებულება ვალდებულია გადაწყვეტილების შესახებ აცნობოს მაძიებელს
გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
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დანართები
ნიმუში №1
მაძიებლის განცხადება
მაძიებლის სახელი და გვარი: მ.მ
ფაქტობრივი მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის №1
იურიდიული მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის №1
ელ-ფოსტა: m.m@yahoo.com
ტელ: 2 200 220
შევსების ადგილი და თარიღი: თბილისი 10.03.2020

1. დასაქმების/განათლების სფერო საოფისე საქმე
2. არაფორმალური განათლების აღიარების მიზანი
პიროვნული განვითარება
სწავლის გაგრძელება
კვალიფიკაციის მინიჭება
დასაქმება
კარიერული ზრდა
თვითდასაქმება

2020 წელი

3. მოთხოვნა

მივმართავ A დაწესებულებას მიღიაროს არაფორმალურ გარემოში დაგროვილი ცოდნა

ხელმოწერა:

გაითვალისწინეთ ! სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში მაძიებელმა უნდა დააკმაყოფილოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
ჩარჩო დოკუმენტით განსაზღვრული დაშვების წინაპირობები

ნიმუში №2

მაძიებლის კონსულტირების ფორმა
3. კონსულტირების ეტაპი

№

1

შეხვედრის
თარიღი

15.03.2020

განხილული თემები/
შესრულებული აქტივობები

იდენტიფიცირებული
გამოცდილება

პირველადი შეხვედრა
მაძიებელთან. ვისაუბრეთ
არაფორმალური განათლების
აღიარების პროცედურებსა და
ეტაპებზე, აგრეთვე მის
მოლოდინებზე. მაძიებელი

განხილულ იქნა მაძიებლის
ყოველდღიური
პასუხისმგებლობები, რაც
ძირითადად საფინანსო
დოკუმენტებთან მუშაობას
უკავშირდება. ასევე
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ხელმისაწვდომი
მტკიცებულებები

დამატებითი ინფორმაცია
ვინაიდან პირველივე
შეხვედრაზე განისაზღვრა
შესაბამისი სფერო და ასევე
იდენტიფიცირებულ იქნა
გამოცდილება, მაძიებელს
გასაცნობად გადაეცა

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.

2
24.03.2020

მტკიცებულებების
შეგროვების შესახებ
მსჯელობა.

გამოცდილება აქვს
საორგანიზაციო
დოკუმენტების პროექტების
მომზადებაში.

შესაბამისი მოდულები, რის
საფუძველზეც მოხდება
სწავლის შედეგების აღიარება.
მომდევნო 1 კვირის
განმავლობაში, ის აღრიცხავს
საქმიანობებს და
გამოცდილებას რაც
შეესაბამება სწავლის
შედეგებსა და შესრულების
კრიტერიუმებს.

ოფისში
ძირითადად
ამზადებს
სხვადასხვა
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

მის მიერ
შემუშავებული
ხელშეკრულებები;
მიღება-ჩაბარების
აქტები; ინვოისი;
შინაგანაწესის
პროექტი,
დებულების
პროექტი

4. არაფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგ(ებ)ი იდენტიფიცირებულია
პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის სწავლის შედეგი/შედეგები
მოდულის/მოდულების სწავლის შედეგი/შედეგები
2020 წელი

დაიგეგმა მომდევნო
შეხვედრა
მაძიებელმა მიიღო რჩევა
დაიწყოს მტკიცებულებათა
შეგროვება.
დაიგეგმა მომდევნო
შეხვედრა

5. 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
სტანდარტის/მოდულის
სწავლის შედეგი(ებ)ს
დასახელება

არაფორმალურ
გარემოში მიღწეული
სწავლის შედეგი

მაძიებლის მიერ
აღწერილი
შესრულების
კრიტერიუმი

მტკიცებულების
აღწერა

მტკიცებულების
ნომერი

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

ამზადებს
საორგანიზაციო
დოკუმენტის
პროექტებს,
აგრეთვე დადგენილი
წესების შესაბამისად
აფორმებს
საორგანიზაციო

შინაგანაწესის
პროექტი, დებულების
პროექტი

დანართი №4 შინაგანაწესის
პროექტი; დანართი
№5 დებულების
პროექტი
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დამატებითი
ინფორმაცია

დოკუმენტის
დამტკიცების გრიფისა
და სატიტულო
ფურცლის გაფორმება

საკვანძო კომპეტენციები
მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია
უცხო ენაზე კომუნიკაცია
მეწარმეობა
ციფრული კომპეტენცია
მათემატიკური უნარ-ჩვევები და საბაზისო კომპეტენციები
მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში
პიროვნებათშორისი და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები
კულტურული გამომხატველობა
დამოუკიდებლად სწავლის უნარი

დოკუმენტის
დამტკიცების გრიფსა
და სატიტულო
ფურცელს.

მონიშნეთ
კი
არა
კი
არა
კი
არა
კი
არა
კი
არა
კი
კი
კი

აღწერა

არა
არა
არა

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

კონსულტანტი:
მაძიებელი:

2020 წელი

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

1. mSobliur enaze komunikacia

domeni

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

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

codna

unar-Cvevebi

• 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).

damokidebulebebi
• 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.

sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi

2. ucxo enaze komunikacia

domeni

kompetenciis
ganmarteba
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
27
gamomdinare .

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

codna
• 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, vebgverdebi, 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.

unar-Cvevebi
• 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.

damokidebulebebi
• 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).

1

sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi

3.1. maTematikuri wigniereba

domeni

28

kompetenciis ganmarteba
yvelaze sabaziso (basic)
doneze, maTematikuri
28
wigniereba gulisxmobs
mimateba-gamoklebis,
gamravleba-gayofis da
procentebis
gamoangariSebis da
Sefardebis unars, individis
mier
problemis gadawyvetis
mizniT, gonebaSi an
furcelze warmoebuli
angariSisas.

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

codna

unar-Cvevebi

• saRi codna da gageba
ricxvebis da sazomi erTeulebisa
da agreTve maTi
gamoyenebis unari yoveldRiurad
mravalmxriv situaciebSi. es unarCveva 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).

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

sabaziso maTematikuri wigniereba (‘ariTmetika’) aris safuZveli sakvanZo kompetenciebis sxva domenebSi Semdgomi ganaTlebisaTvis.

2

sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi

3. 1. maTematikuri kompetencia (gagrZeleba)

domeni

kompetenciis
ganmarteba
maTematikuri
29
kompetencia ,
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.

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

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

unar-Cvevebi

damokidebulebebi

• 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.

3
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3.2. kompetencia mecnierebasa da teqnologiaSi

domeni

kompetenciis
ganmarteba
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.

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

codna

unar-Cvevebi

• bunebrivi samyaros, teqnologiis • teqnologiuri iaraRebisa
da teqnologiuri produqtebisa
da manqanebis, iseve rogorc
da procesebis sabaziso
mecnieruli monacemebisa da
principebis codna.
mimdinare cvlilebebze
informaciis gamoyeneba da
• teqnologiasa da sxva dargebs
manipulireba miznis misaRSoris arsebuli kavSirebis
wevad an daskvnebis
gageba: mecnieruli progresi (mag.:
gasakeTeblad.
medicinaSi), sazogadoebaSi
(faseulobebi, moraluri
• samecniero kvlevis arse
sakiTxebi), kultura (mag.:
biTi Tvisebebis amocnobis
multimedia) an garemos dacva
unari.
(dabinZureba, mdgradi
• daskvnebis gakeTebis
ganviTareba).
unari da goniereba,
romelsac am daskvnebamde
mivyevarT.

damokidebulebebi
• 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.

4
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4. cifruli kompetencia

domeni

kompetenciis
gansazRvreba
cifruli kompetencia
gulisxmobs teqnologiuri
30
sazogadoebis (IST)
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 unarCvevebi gulisxmobs,
multimedia teqnologiis
gamoyenebas miRebas,
Sefasebas, Senaxvas,
warmoebas, warmodgenas
informaciis
gacvlis mizniT, iseve
rogorc internetSi
CarTvisa da
komunikaciisaTvis.

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

codna

unar-Cvevebi

damokidebulebebi

IST-is bunebis, rolisa
da SesaZleblobebis jansaRi
gageba yoveldRiur konteqstSi
31
moicavs :

iqidan gamomdinare, rom IST-is
yoveldRiur cxovrebaSi gamoyeneba
ufro da ufro matulobs, swavlasa
Tu garTobaSi, amisaTvis saWiro unarCvevebia:

• 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.

• mTavari kompiuteruli
manipulaciebis codnas: sityvis
damuSavebis, monacemTa bazis da
informaciis
Senaxvisa
da
menejmentisa;
• internetiT da eleqtronuli
mediiT komunikaciis (elfostiT, 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.

• 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.

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.

5

sakvanZo kompetenciebis CarCo codnaze dafuZnebul sazogadoebaSi

5. damoukideblad swavlis unari

domeni

kompetenciis
ganmarteba
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.

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

codna
• 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.

unar-Cvevebi
• zogadad swavlisa da
32
karieris 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.)

damokidebulebebi
• 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.

6
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6.1. pirovnebaTSorisi, kulturaTaSorisi da socialuri
kompetenciebi

domeni

kompetenciis
ganmarteba
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

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

codna

unar-Cvevebi

• 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.

damokidebulebebi
• sxvebisadmi interesis da
pativiscemis gamoxatva.
• mzadyofna stereotipebis da
crurwmenebis dasaZlevad.
• mzadyofna kompromisze
wasasvlelad.
• xasiaTis simtkice.
• Tavdajerebuloba.
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6.2. moqalaqeobrivi kompetencia

domeni

kompetenciis
ganmarteba
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.

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

codna

unar-Cvevebi

damokidebulebebi

• 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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7. mewarmeoba

domeni

kompetenciis
ganmarteba
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.

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

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

unar-Cvevebi
• 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.

damokidebulebebi
• iniciativis gamoCenisadmi
midrekileba
• cvlilebebisa da inovaciebisadmi
pozitiuri damokidebuleba.
• mzadyofna im sferoebis
amosacnobad, sadac pirovneba
SeZlebda sakuTari samewarmeo unerCvevebis srulad demonstrirebas _
mag.: saxlSi, samsaxurSi da
sazogadoebaSi.
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8. kulturuli gamomxatveloba

domeni

kompetenciis
ganmarteba
• ideebis,
gamocdilebebis da
emociebis
SemoqmedebiTad
gamoxatvis
mniSvnelobis
dafaseba mediis
farTe diapazonSi,
musikaluri, sxeulis
enis, literaturisa
da plastikuri
33
xelovnebis sferoSi.

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

codna

unar-Cvevebi

• 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 mediasaSualebebiT 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.

damokidebulebebi
• 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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