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სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე  

„პროფესიული და უწყვეტი განათლება“ 

სპეციალობაში შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის 

ინსტრუქცია  

 

პროფესიული და უწყვეტი განათლების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

მისაღები გამოცდა სპეციალობაში უნდა მოიცავდეს  განათლების, პროფესიული განათლების 

აქტუალური საკითხების ცოდნის შესაფასებელი დავალებების შესრულებას. შეფასების 

მაქსიმალური ქულაა 100, დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 ქულა. გამოცდა 

იქნება წერითი, კომბინირებული, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა საკითხს და ქულები 

შემდეგნაირად ნაწილდება: 

- წერითი დავალება თემაზე ,,პროფესიული განათლების გამოწვევები და 

პერსპექტივები საქართველოში“ -  40 ქულა; 

- ესსე  ,,პროფესიის არჩევა და მასზე მოქმედი ფაქტორები“  - 10  ქულა; 

- პროფესიული განათლების შესახებ გამოქვეყნებული პუბლიკაციის ანალიზი - 10 

ქულა; 

- სიტუაციური ამოცანა/შემთხვევის ანალიზი, რომელიც მოიცავს 2 კონკრეტულ 

სიტუაციაზე მსჯელობას  - 20 ქულა, თითოეული შეფასდება 10 ქულით; 

- ღია კითხვარი, რომელიც მოიცავს 20 შეკითხვას -  20  ქულა. 

 

თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმები: 

- საკითხის ზოგადი ცოდნა  - 0-10 ქულა; 

- დამოუკიდებელი და ლოგიკური აზროვნება - 0-10 ქულა; 

- არგუმენტირებული მსჯელობა და ანალიზის უნარი - 0-10 ქულა; 

- აკადემიური წერის კულტურა - 0-10 ქულა 

  

ესსე-ს/სტატიის ანალიზის შეფასების კრიტერიუმები: 

- ესსე-ს/სტატიის ძირითადი იდეის (მიზნის) ჩამოყალიბება - 0-2 ქულა; 

- საკითხის ზოგადი ცოდნა - 0-1 ქულა; 

- ორიგინალური ხედვა - 0-1 ქულა; 

- თანმიმდევრული მსჯელობა – 0-1 ქულა; 

- ლოგიკური დასკვნების გამოტანა - 0-1 ქულა; 

- შინაარსის კორექტულობა - 0-1 ქულა; 

- საკუთარი  მოსაზრებების არგუმენტირებული და ფაქტობრივი გამყარება – 0-1 ქულა;  

- წერის კულტურა (ორთოგრაფია, პუნქტუაცია, ლექსიკური მარაგი) – 0-2 ქულა. 
 

სიტუაციური ამოცანის/შემთხვევის ანალიზის შეფასების კრიტერიუმები: 

- პრობლემის იდენტიფიცირება – 0-2 ქულა; 

- გამოვლენილი პრობლემის ანალიზი – 0-2 ქულა; 

- პრობლემასთან დაკავშირებული თეორიული მასალის ცოდნა – 0-2 ქულა; 
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- მოვლენის განვითარების სავარაუდო ვარიანტების ჩამოყალიბება – 0-2 ქულა; 

- პრობლემის გადაჭრის ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა (რეკომენდაციის 

ჩამოყალიბება) და არგუმენტირებული დასაბუთება – 0-2 ქულა. 

 

ღია კითხვის შეფასების კრიტერიუმები: 

- პასუხი გაცემულია სწორად და ამომწურავად - 1 ქულა; 

- პასუხი არასწორია ან საერთოდ არ არის გაცემული - 0 ქულა 

 

 

საგამოცდო საკითხები 

 

1. საქართველოს განათლების სისტემის სტრუქტურა; 

2. პროფესიული  განათლების მიღების უფლება; 

3. პროფესიული განათლების საფეხურები; 

4. პროფესიული განათლების გამოწვევები საქართველოში; 

5. პროფესიული განათლების მასწავლებელი; 

6. პროფესიული განათლების სტუდენტი; 

7. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები განათლებაში;  

8. უსაფრთხო გარემო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - გამოწვევები და შეფასებები; 

9. ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებული გამოწვევები; 

10. პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა განათლებაში; 

11. განათლება და საზოგადოება; 

12. პროფესიული განათლებისადმი საზოგადოების დამოკიდებულება საქართველოში; 

13. დასაქმების პრობლემა საქართველოში და გადაჭრის გზები 

 

 

___________________________________ 

       ლიტერატურა: 

1. პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია (2013-2020). 

https://mes.gov.ge/uploads/300.pdf 
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https://mes.gov.ge/uploads/files/SOCIOECONOMIC%20STATUS%20OF%20VOCATIONAL%20EDUCATION%2

0STUDENTS-GEO.PDF 

3. განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგიის (2017-2021) ანგარიში. 

პროფესიული განათლება. 2017-2018; 
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4. დამსაქმებელთა განწყობების კვლევა პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით. 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების 

დეპარტამენტი. თბილისი, 2014; https://mes.gov.ge/content.php?id=5962&lang=geo 

 

5. კაკუტია თ., ადგილობრივი შრომის ბაზრის როლი პროფესიული განათლების 

დაგეგმვასა და განვითარებაში. სადისერტაციო ნაშრომი. თსუ. 2017; 

https://www.tsu.ge/assets/media/files/48/disertaciebi2/Tamar_Kakutia.pdf 

 

 

6. გუბელაძე მ. პროფესიული განათლება საქართველოში, პრობლემები და გამოწვევები. 

თბ. 2019 

https://openscience.ge/bitstream/1/306/1/Samagistro%20Mariana%20Gubelade.pdf 

 

7. პროფესიული განათლების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების კვლევა. 

კვლევის შედეგების პრეზენტაცია. ,,ეისითი“. თბილისი, 2015; 
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8. პროფესიული განათლების შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან 

საქართველოში. GIZ. თბილისი. 2010; https://mes.gov.ge/content.php?id=5962&lang=geo 

9. საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ; 
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თბილისი, 2012; 

11. სასარგებლო ბმულები: http://vet.ge/                  

                                          www.mes.gov.ge 

 

საკონტაქტო პირი: 

მადონა მიქელაძე - ასოცირებული პროფესორი,  საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

ტელეფონი: 577 14 10 11 

https://mes.gov.ge/uploads/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
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